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Am preluat  
Sfânta Frescă  

de la Doamna  
Маргарита Софиенко 

din locația de aici1.  
 
 

                                           
1 A se vedea:  
https://i.pinimg.com/originals/a8/19/b4/a819b41fb1f

0db29debbea30f31a0762.jpg.  
Contul de Pinterest al autoarei:  
https://ro.pinterest.com/rita7sofa/.  

https://www.teologiepentruazi.ro/
https://i.pinimg.com/originals/a8/19/b4/a819b41fb1f0db29debbea30f31a0762.jpg
https://i.pinimg.com/originals/a8/19/b4/a819b41fb1f0db29debbea30f31a0762.jpg
https://ro.pinterest.com/rita7sofa/


6. 51, 22 martie 2018, un grad, ninge liniștit. În 
prezent, 50 de persoane sunt abonate la contul meu 
de Facebook.  

 
Lucas, cap. 9, 28-36, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/17/

lucas-cap-9-28-36-cf-byz/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 26, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/18/

intelepciunea-lui-sirah-cap-26-cf-lxx/.  
 
Istoria are nevoie de cititori:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/19/

istoria-are-nevoie-de-cititori/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 27, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/20

/intelepciunea-lui-sirah-cap-27-cf-lxx/.  
 
Predică la Bunavestire [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/21/

predica-la-bunavestire-2018/.  
 
Vorbiri de Facebook (vol. 4):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/22

/vorbiri-de-facebook-vol-4/. Este a 160-a carte TPA 
la nivel online.  

 
La 7. 45 am publicitat o filă video despre o bi- 

bliotecă englezească foarte primitoare. Deasupra 
căruia am scris: „Cum ar trebui să arate o bibliotecă 
primitoare, una în care aș studia și m-aș destinde...”.  

Apreciată de Psa. Felicia Adomnicăi2.  
                                           

2 A se vedea:  
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* 
 

23 martie 2018, ora 23. Am publicitat o filă 
video, deasupra căreia am scris: „Despre puterea de 
a crea, atunci când multe lucruri îți stau împotrivă”. 
Pentru că o copilă, bolnavă de distrofie musculară, 
pictează foarte frumos. În ciuda neputinței ei.  

 
Articolul meu a fost apreciat de Psa. Felicia 

Adomnicăi și de Aurelian Busuioc. Ultimul fiind al 
51-lea abonat al canalului meu și omul de la care am 
preluat fila video. Cu o oră înainte, Felicia Adom- 
nicăi apreciase două articole mai vechi ale mele, pe 

                                           
https://www.facebook.com/felicia.adomnicai.  
A apreciat și primele 5 articole publicitate de mine, 

dar nu și cartea publicată azi.  
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care le-am publicat recent în Vorbiri de Facebook 
(vol. 4).  

 
* 
 

17. 55, 26 martie 2018, zi de luni, cu cer înnorat. 
Sunt doar trei grade acum. Am publicitat eveni- 
mentul unionist de ieri, de la Chișinău. Sub titlul: 
„Adunarea centenară, Chișinău, 25 martie 2018. 
Pentru că românii de dincolo de Prut vor unirea cu 
Țara mamă, cu România”. Contul meu, în această 
clipă, are 53 de abonați.  

 
La câteva secunde distanță, Preoteasa Felicia 

Adomnicăi a apreciat articolul meu.  
 
19. 05: Înțelepciunea lui Sirah, cap. 28, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/23

/intelepciunea-lui-sirah-cap-28-cf-lxx/.   
 
Geneza creștină în opera lui Eminescu (3). 

Bulgări fluizi de lumină:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/24

/geneza-crestina-in-opera-lui-eminescu-3-bulgari-
fluizi-de-lumina/.  

 
Zăpada lui Dumnezeu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/25

/zapada-lui-dumnezeu/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [150]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/26

/eminescu-intre-modernitate-si-traditie-150/.  
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Proclamarea canonizării Sfinților Iosif cel Mi- 
lostiv și Gheorghe Pelerinul [Iași, 25 martie 2018]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/26
/proclamarea-canonizarii-sfintilor-iosif-cel-
milostiv-si-gheorghe-pelerinul-iasi-25-martie-
2018/.  

 
Și am încheiat ziua cu publicitarea unei ziceri 

în limba engleză: „God is good all the time”. La care 
am adăugat: „Pentru că El este binele desăvârșit 
pentru orice secol”. 

 
 
Pe 29 martie 2018, Psa. Felicia Adomnicăi a 

apreciat acest articol.  
 
* 
 

12. 01, soare, zi de miercuri, 28 martie 2018, 8 
grade. 54 de persoane urmăresc contul meu de 
Facebook.  

 
La ora 20 și ceva, cu totul și cu totul neaștep- 

tată: cererea de prietenie venită din partea Părin- 
telui Constantin Necula3. Cu care am avut prima  
discuție privată pe Messenger4.  

                                           
3 A se vedea:  
https://www.facebook.com/parintele.necula.  
4 Care s-a dovedit a fi și ultima...  
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I-am scris un mesaj lui Adrian Sârbu5 în care i-
am spus: „Știți să priviți în imagini, domnule 
Adrian, și acesta e un dar mare de la Dumnezeu! 
Fructifica-ți-l cu discernământ! Numai bine!”. Și el 
a apreciat, în scurt timp, comentariul meu.  

 
Prof. Nicușor Nacu6 (de la Laussane) a apreciat 

fotografia mea de profil.   
 

* 
 

29 mai 2018, ora 20. 30, zi de joi, primul meu 
comentariu la un articol publicitat de Părintele 
Constantin Necula:  

„În 27 martie 1918, unirea Basarabiei cu 
România...a fost un act de dreptate istorică și de 
demnitate patriotică. Numai că Basarabia și alte 
părți ale pământului românesc, după cum știm cu 
toții, sunt acum...în afara granițelor României și au 
nevoie, toate aceste teritorii, de dreptate istorică și 
de demnitate patriotică. Ce putem face în situația 
actuală în acest sens? Cât de mult ne mai intere- 
sează dreptatea patriotică în 2018? Proiectul actual 
al Uniunii Europene ne permite o Românie...în- 
tregită statal? După toate indiciile, nu!  

Cu toate acestea, dezbaterea pe această temă 
trebuie ținută vie în Parlament, în Biserică, în Aca- 
demie, în Facultăți, în conferințe și emisiuni pu- 
blice. Pentru că ea îi poate clădi, pentru viitor, pe 
oamenii care să ceară unirea reală a tuturor româ- 
nilor într-un singur stat național”.  

 

                                           
5 A se vedea:  
https://www.facebook.com/adrian.sarbu2017.  
6 Idem: https://www.facebook.com/misu.elie.  
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* 
 
1 aprilie 2018, zi de duminică, după miezul 

nopții, Olga Marinescu a apreciat predica mea la 
Bunavestire7. Și a preluat predica mea la praznicul 
Intrării Domnului în Ierusalim.  

 
 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, doamnă 

Olga, și numai bine! Vă mulțumesc pentru publici- 
tare! 

Olga Marinescu: Vă rog frumos să nu îmi 
amintiți și dumneavoastră de publicitate. Azi este 
ziua când cel mai puternic și frumos aud și vreau să 
aud strigătul de bucurie al celor care L-au văzut pe 
Dumnezeu. Vă mulțumesc și eu pentru că sunteți 
un om extraordinar și vă doresc să ne învațați tot ce 
vreți să ne învățați.  

 
* 

Lunea Mare, 2 aprilie 2018, 20. 57, 12 grade.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [7]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/27

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-7/.   

                                           
7 Idem:  
https://www.facebook.com/olga.marinescu.357.  
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Înțelepciunea lui Sirah, cap. 29, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/28

/intelepciunea-lui-sirah-cap-29-cf-lxx/.  
 
Lucas, cap. 9, 37-48, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/29

/lucas-cap-9-37-48-cf-byz/.  
 
Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/30/pred
ica-la-intrarea-domnului-in-ierusalim-2018/.  

 
Lucas, cap. 9, 49-62, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/31/

lucas-cap-9-49-62-cf-byz/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 30, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/01

/intelepciunea-lui-sirah-cap-30-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [151]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/02

/eminescu-intre-modernitate-si-traditie-151/. 
 
Articolele au fost apreciate de Claudiu Cenușă8  

(din Iași) și Felicia Adomnicăi (din Șoarș, Brașov).  
 

*  
 
4 aprilie 2018, Miercurea Mare, 19. 30, 23 de 

grade. Ultimele articole au fost apreciate și de Prof. 

                                           
8 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000079

51548919.  
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Nicușor Nacu9, cu care am avut schimburi de me- 
saje private foarte prietenoase.  

 
* 

 
16. 17, 6 aprilie 2018, Vinerea Mare, cer înnorat, 

18 grade.  
Dac-o vrea Dumnezeu…Un articol publicat la 

categoria Reflecții:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/03

/dac-o-vrea-dumnezeu/.  
 
Pastorala pascală a PS Galaction Stângă [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/04

/pastorala-pascala-a-ps-galaction-stanga-2018/.  
 
Lucas, cap. 10, 1-20, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/05

/lucas-cap-10-1-20-cf-byz/.  
 
Predică la Învierea Domnului [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/06

/predica-la-invierea-domnului-2018/.  
 
Apreciate de Psa. Felicia Admnicăi, de Pr. 

George Valentin Boghian și de Prof. Nicușor Nacu.  
 

* 
 

La ora 16, 7 aprilie 2018, Sâmbăta Mare, soare, 
20 de grade. Am publicitat coborârea sfintei lumini 
în Mormântul Domnului, în producție Trinitas TV, 
dimpreună cu următorul text: „Hristos a înviat! Și 
ne-a reconfirmat învierea Lui, trimițându-ne din 
                                           

9 Idem: https://www.facebook.com/misu.elie.  
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cer sfânta Sa lumină. La mulți ani tuturor!”. Arti- 
colul meu a fost apreciat de Nicușor Nacu și Felicia 
Adomnicăi.  

 
* 

 
Pe 8 aprilie 2018, în ziua de Paști, Părintele 

Stelian Oleg Velea a apreciat ultimul meu articol.  
 
* 
 

15 aprilie 2018, duminica Sfântului Tomas, la 
ora 15, am publicitat o copilă care cânta troparul 
Sfintei Cuvioase Parascheva. Cu însemnarea: „Cine 
știe troparul nu îl înțelege, iar cine îi înțelege mesa- 
jul nu îl cântă”.  

Acest articol a fost apreciat de Iulică Emil 
Ionescu, Gina Amza, Felicia Adomnicăi, Nicușor 
Nacu.  

 
* 
 

Luni, 17. 58, 16 aprilie 2018, soare, 21 de grade. 
Am publicitat emisiunea TV din Vinerea Mare, în 
care este intervievat PS Galaction Stângă, sub titlul: 
„Despre moartea și învierea Domnului Iisus Hris- 
tos”. Trinitas TV, 6 aprilie 2018.   

 
* 

 
20 aprilie 2018, zi de vineri cu soare. Georgiana 

Tomescu10 a apreciat două articole ale mele. La con- 
tul meu s-au abonat 56 de persoane.  

                                           
10 A se vedea:  
https://www.facebook.com/alexandra.andrei.5249.  
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* 
 

5. 30, sâmbătă, 21 aprilie 2018. Am publicitat 
fila video cu primirea Sfintelor Moaște ale Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghios de către PS Galaction 
Stângă. Cu titlul: „Pelerinajul e în plină desfășu- 
rare”.  

 
Felicia Adomnicăi și Gina Amza au apreciat 

acest articol.  
 

18. 27 (soare, 23 de grade): Pastorala pascală a 
PFP Daniel, Patriarhul României [2018]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/07
/pastorala-pascala-a-pfp-daniel-patriarhul-
romaniei-2018/.  

 
Sfânta lumină, în 2018, a coborât la 14. 15 minu- 

te:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/07

/sfanta-lumina-in-2018-a-coborat-la-14-15-minute/.   
 
Pastorala pascală a ÎPS Teofan Savu [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/08

/pastorala-pascala-a-ips-teofan-savu-2018/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [152]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/09

/eminescu-intre-modernitate-si-traditie-152/.  
 
Lucas, cap. 10, 21-42, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/10

/lucas-cap-10-21-42-cf-byz/.  
Predică la Izvorul cel purtător de viață [2018]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/11/
predica-la-izvorul-cel-purtator-de-viata-2018/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 31, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/12/

intelepciunea-lui-sirah-cap-31-cf-lxx/.  
 
Lucas, cap. 11, 1-13, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/13/

lucas-cap-11-1-13-cf-byz/. 
 
Predică la Duminica a 2-a după Învierea Dom- 

nului [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/14

/predica-la-duminica-a-2-a-dupa-invierea-
domnului-2018/.  

 
Protoieria Roșiorii de Vede.  
Monografie-Album [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/15/

protoieria-rosiorii-de-vede-monografie-album-1/.  
 
Protoieria Roșiorii de Vede.  
Monografie-Album [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/16

/protoieria-rosiorii-de-vede-monografie-album-2/.  
 
Din nou despre Maitreyi:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/17/

din-nou-despre-maitreyi/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 32, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/18

/intelepciunea-lui-sirah-cap-32-cf-lxx/.  
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Predică la Duminica a 3-a după Învierea Dom- 
nului [2018]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/19
/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-invierea-
domnului-2018/.  

 
Predică la pomenirea Sfântului Mare Mucenic 

Gheorghios [23 aprilie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/20

/predica-la-pomenirea-sfantului-mare-mucenic-
gheorghios-23-aprilie-2018/.   

 
Protoieria Roșiorii de Vede.  
Monografie-Album [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/21/

protoieria-rosiorii-de-vede-monografie-album-3/. 
 
Pr. George Valentin Boghian a apreciat două 

articole ale mele, Iulică Emil Ionescu unul, Psa. 
Felicia Adomnicăi două. Domnul Nicușor Nacu a 
apreciat predica mea la Izvorul cel purtător de viață.  

 
* 

 
22 aprilie 2018, după ora 22.  
 
Am publicitat aducerea Sfintelor Moaște ale 

Sfântului Mare Mucenic Gheorghios la Mănăstirea 
Pantocrator din Teleorman, apoi Vecernia și pre- 
dica PS Galaction Stângă de azi, un fragment din 
Slujba Privegherii, după care o prezentare a Sfintei 
Icoane pictată de Sfântul Evanghelist Lucas.  

 
Psa. Felicia Adomnicăi a publicitat predica 

mea la Sfântul Gheorghios și a apreciat articolul 
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dedicat Sfintei Icoane a Sfântului Evanghelist 
Lucas. Iar Pr. George Valentin Boghian și Gina 
Amza au apreciat Slujba Privegherii Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghios în transmisie live, pe Face- 
book, de la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-
Vlașca, Teleorman.  

* 
 

7. 09, vineri, 27 aprilie 2018. Pentru Pr. Con- 
stantin Necula: „«Crede și nu cerceta!» e un îndemn 
patristic, despre a cărui profunzime puteți citi aici:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/05
/revelatia-dumnezeiasca-crede-si-nu-cerceta/”.   

 
Felicia Adomnicăi a apreciat comentariul meu.  
 

* 
 
16. 54, miercuri, soare, 2 mai 2018, 28 de grade.  
 
Protoieria Roșiorii de Vede.  
Monografie-Album [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/22

/protoieria-rosiorii-de-vede-monografie-album-4/.   
 
Nevoia de critică ortodoxă:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/23

/nevoia-de-critica-ortodoxa/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [153]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/24

/eminescu-intre-modernitate-si-traditie-153/.  
 
La țigănci: semne și simboluri [1]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/25
/la-tiganci-semne-si-simboluri-1/.  

 
La țigănci: semne și simboluri [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/26

/la-tiganci-semne-si-simboluri-2/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 33, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/27

/intelepciunea-lui-sirah-cap-33-cf-lxx/.  
 
Gina Amza a apreciat aceste prime 6 articole.  
 
Predică la Duminica a 4-a după Învierea Dom-  

nului [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/28

/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-invierea-
domnului-2018/.  

 
La țigănci: semne și simboluri [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/29

/la-tiganci-semne-si-simboluri-3/.  
 
Învățătura ortodoxă despre Sfintele Icoane:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/04/30

/invatatura-ortodoxa-despre-sfintele-icoane/.  
 
Cuvinte despre Marea Unire:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/01/

cuvinte-despre-marea-unire/.  
 
Programul iconografic al Bisericilor Ortodoxe:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/02

/programul-iconografic-al-bisericilor-ortodoxe/.  
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A 161-a carte TPA la nivel online: 
Praedicationes (vol. 14):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/02

/praedicationes-vol-14/. Are  658 de pagini.  
 

 
 
Cartea mea a fost apreciată de Claudiu Cenușă, 

Pr. George Valentin Boghian și de Gina Amza.   
 

* 
 

 
 
Predică la 13 ani de la adormirea Fericitului Ilie 

văzătorul de Dumnezeu [4 mai 2018]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/03
/predica-la-13-ani-de-la-adormirea-fericitului-ilie-
vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-2018/ 

 
3 mai 2018, zi de joi, soare și nori, 17 grade. Și 

am editat, pentru prima oară pe Facebook, predica 
în întregime.  

Felicia Adomnicăi și Gina Amza au apreciat 
predica mea.  

 
* 

 
10. 03, vineri, soare, 4 mai 2018, 21 de grade. 

Octavian Cocină11, nou intrat în grupul meu, a 
apreciat predica mea la Sfântul Ilie, astăzi pomenit.  

 
* 
 

6. 11, 5 mai 2018, zi de sâmbătă, 13 grade. 
Nicușor Nacu a apreciat ultima mea carte și predica 
la Sfântul Ilie.  

 
* 
 

18. 58, miercuri, 9 mai 2018, 22 de grade. Felicia 
Adomnicăi a apreciat două cărți ale mele: Mâncă- 
ruri românești cu gust și Vezi ceea ce ești (vol. 3).  

 
* 
 

19. 01, 12 mai 2018, zi de sâmbătă, 22 de grade. 
Felicia Adomnicăi a apreciat un comentariu al meu 
din ziua de 18 februarie 2011.  

                                           
11 A se vedea:  
https://www.facebook.com/cocina.octavian.  
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* 
 

19. 07, 14 mai 2018, zi de luni, 21 de grade. Acum 
5 ore, Felicia Adomnicăi a publicitat articolul meu 
de azi: Sirah 36.  

 
* 

 
17 mai 2018, Înălțarea Domnului, mult soare. 

Am scris un comentariu la Pr. Constantin Necula, la 
articolul său de aici12: „Așa ar trebui să arate biblio- 
tecile publice românești, dacă vrem oameni educați 
și performanți. Căci universitățile și bibliotecile lor 
sunt pentru un ciclu redus de viață, dar tot restul 
vieții ai nevoie de biblioteci care să te ajute în aspi- 
rațiile tale legate de cunoaștere”.  

 
Și comentariul meu a fost apreciat de Paulina 

Livia Oltean, Dorina Csukat, Urs Ioan, Natalia Lo- 
zan și Pr. Ioan Pintea.  

 
* 
 

Psa. Felicia Adomnicăi a apreciat comentariul 
meu de mai sus pe 18 mai 2018. O zi de vineri, cu 
mult soare. Astăzi l-am îngropat la Turnu Măgurele 
pe Pr. Prof. Gheorghe Marinescu, Duhovnicul meu 
din timpul Seminarului.  

 
* 
 

                                           
12 A se vedea:  
https://www.facebook.com/parintele.necula/posts/1

0156431723169837.  
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* 

 
20. 54, 20 mai 2018, zi de duminică, 21 de grade.  
 
Predică la Duminica a 5-a după Învierea Dom- 

nului [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/04

/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-invierea-
domnului-2018/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 34, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/05

/intelepciunea-lui-sirah-cap-34-cf-lxx/.  
 
Lucas, cap. 11, 14-28, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/06

/lucas-cap-11-14-28-cf-byz/.  
 
Ideile nescrise:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/07

/ideile-nescrise/.  
 
Lucas, cap. 11, 29-36, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/08

/lucas-cap-11-29-36-cf-byz/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 35, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/09

/intelepciunea-lui-sirah-cap-35-cf-lxx/.  
 
Relieful comunicării:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/10/
relieful-comunicarii/.  

 
Lucas, cap. 11, 37-54, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/11/

lucas-cap-11-37-54-cf-byz/.  
 
Predică la Duminica a 6-a după Învierea Dom- 

nului [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/12/

predica-la-duminica-a-6-a-dupa-invierea-
domnului-2018/.  

 
Lucas, cap. 12, 1-7, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/13/

lucas-cap-12-1-7-cf-byz/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 36, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/14/

intelepciunea-lui-sirah-cap-36-cf-lxx/.  
 
Lucas, cap. 12, 8-21, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/15/

lucas-cap-12-8-21-cf-byz/.  
 
Predică la Înălțarea Domnului [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/16/

predica-la-inaltarea-domnului-2018/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [154]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/17/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-154/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [155]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/18/
eminescu-intre-modernitate-si-traditie-155/.  

 
Predică la Duminica a 7-a după Învierea Dom- 

nului [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/19/

predica-la-duminica-a-7-a-dupa-invierea-
domnului-2018/.   

 
Publicitată de Felicia Adomnicăi.  
 
Predică la pomenirea Sfinților Împărați Con- 

stantinus și Helena [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/20

/predica-la-pomenirea-sfintilor-imparati-
constantinus-si-helena-2018/. 

 
Pr. George Valentin Boghian a apreciat ulti- 

mele 4 articole.  
 

* 
 

Nicușor Nacu a apreciat predica mea la dumi- 
nica a 5-a după Învierea Domnului. În ziua de 22 
mai 2018.  

 
* 

 
16. 07, Duminica Cincizecimii, soare, 27 mai 

2018, 26 de grade. Am scris un comentariu sub o 
fotografie publicată de Felicia Adomnicăi:  

„Genunchii Preotesei nu e bine să se vadă de 
sub fustă! De ce? Ca să nu se vadă desele ei îngenun- 
cheri la rugăciune, care i-au stricat genunchii. La 
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fel, un Preot care slujește mult are picioarele mereu 
umflate și nu ar părea grațioase pe plajă, la mare”. 

Peste 8 minute:  
Felicia Adomnicăi: „Vă mulțumim pentru cu- 

vinte, și, dacă vă avem ca sprijin în rugăciuni, nă- 
dăjduim să ajungem la starea "genunchilor ines- 
tetici" din multa lor plecare în rugăciune!”.  

 
* 

 
Ultimele 10 articole le-am publicitat ca un sin- 

gur articol. La ora 18.00, soare, pe 30 mai 2018. Afară 
sunt 28 de grade.  

 
Memento mori și nostalgia Paradisului [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/21/

memento-mori-si-nostalgia-paradisului-1/.  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/22

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-2/.  
 
Lucas, cap. 12, 22-32, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/23

/lucas-cap-12-22-32-cf-byz/.  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/24

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-3/.  
 
Predică la Cincizecime [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/25

/predica-la-cincizecime-2018/.  
 
Lucas, cap. 12, 33-40, cf. BYZ:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/26
/lucas-cap-12-33-40-cf-byz/.  

 
Predică în lunea Sfântului Duh [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/27

/predica-in-lunea-sfantului-duh-2018/.  
 
Lucas, cap. 12, 41-59, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/28

/lucas-cap-12-41-59-cf-byz/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 37, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/29

/intelepciunea-lui-sirah-cap-37-cf-lxx/.  
 
Studii teologice, nr. 3 (2017):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/30

/studii-teologice-nr-3-2017/.  
 
Nicușor Nacu a apreciat ultimele articole pu- 

blicitate de către mine.  
 

* 
 

19. 33, 30 mai 2018, Părintelui Emil Nuță, astăzi 
hirotonit întru Diacon: „Încă odată la mulți ani, Pă- 
rinte Emil, și Dumnezeu să vă întărească și în hiro- 
tonia de mâine! A fost un moment binecuvântat 
astăzi, cu multă pace, cu multă înțelegere. Sper să 
fie un început bun în viața dumneavoastră. Numai 
bine!”13.  

Emil Nuță: „Mulțumesc frumos din suflet, 
Părinte Doctor Octavian[,] pentru gândurile fru- 
moase. De asemenea vă doresc multă sănătate și 
                                           

13 A se vedea: https://www.facebook.com/emylash27.  
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fericire și binecuvântare alături de cei dragi dum- 
neavoastră. Doamne ajută[!]”.  

 
* 

 
Duminica Tuturor Sfinților, 3 iunie 2018, 4. 46, 

pentru Prof. Nicușor Nacu: „Aceste întâlniri sunt 
normale și neapărate14. Iar, în timp, ne dăm seama 
că ele au fost momentele în care ne-am cunoscut cu 
adevărat unii pe alții. Vă doresc numai bine, sănă- 
tate multă și înțelepciunea de a vă bucura, chiar și 
când acest lucru pare imposibil!”. Nicușor Nacu a 
apreciat comentariul meu și mi-a răspuns astfel: 
„Mulțumesc pentru gânduri și vi le întorc din ini- 
mă!”.  

 
Pentru Părintele Constantin Necula, la 4. 54 

dimineața, la o fotografie cu tineri, deasupra căreia 
el a scris: „Noi suntem Biserica”: „Corect e: și noi, 
nevrednicii, din mila Lui, facem parte din Biserica 
lui Dumnezeu, pentru ca să ne nevoim să ne sfințim 
viața, fără de care nu putem sta veșnic în ea. Căci 
Biserica Lui cea veșnică e formată din Sfinții și În- 
gerii Lui și nu din oameni care doar își arborează 
identitatea eclesială”.  

 
La un articol al Preotesei Felicia Adomnicăi, 11. 

07: „Pentru că toate acestea, Doamnă dragă, fac 
parte din iubirea dumneavoastră, din împăcarea 
interioară cu tot ceea ce cunoașteți cu adevărat. De 
fapt, e nevoie să treacă o vreme ca să ne conștienti- 
zăm iubirile, lacrimile, așteptările, legăturile inte- 
rioare cu oameni, locuri și lucruri”.  

 
                                           

14 Între ginere și socri.  
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* 
 

8 iunie 2018, 22 de grade, 10. 23. Acum o oră am 
publicitat un interviu al ÎPS Atanasios de Lemesos 
cu titlul: Despre sfințenia Bisericii în lume.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Prof. Nicușor Nacu 

și Psa. Felicia Adomnicăi. Felicia a redistribuit fila 
video.  

 
10. 31: Anul omagial al unității de credință și de 

neam: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/31/anul-
omagial-al-unitatii-de-credinta-si-de-neam/.   

 
Litere fără obstacole:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/01

/litere-fara-obstacole/.   
 
Predică la Duminica I după Cincizecime 
[2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/02

/predica-la-duminica-i-dupa-cincizecime-2018/.   
 
Predică apreciată de Pr. Nuță Emil și Psa. 

Felicia Adomnicăi.  
 
Isihasmul în reflexii literare:  
Tolstoi, Sadoveanu, Dostoievski [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/03

/isihasmul-in-reflectii-literare-tolstoi-sadoveanu-
dostoievski-1/.   

 
Lucas, cap. 13, 1-9, cf. BYZ:  

27

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/31/anul-omagial-al-unitatii-de-credinta-si-de-neam/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/31/anul-omagial-al-unitatii-de-credinta-si-de-neam/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/01/litere-fara-obstacole/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/01/litere-fara-obstacole/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/02/predica-la-duminica-i-dupa-cincizecime-2018/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/02/predica-la-duminica-i-dupa-cincizecime-2018/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/03/isihasmul-in-reflectii-literare-tolstoi-sadoveanu-dostoievski-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/03/isihasmul-in-reflectii-literare-tolstoi-sadoveanu-dostoievski-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/03/isihasmul-in-reflectii-literare-tolstoi-sadoveanu-dostoievski-1/


https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/04
/lucas-cap-13-1-9-cf-byz/.   

 
Memento mori și nostalgia Paradisului [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/05

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-4/.   
 
Lucas, cap. 13, 10-17, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/06

/lucas-cap-13-10-17-cf-byz/.   
 
Isihasmul în reflexii literare:  
Tolstoi, Sadoveanu, Dostoievski [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/07

/isihasmul-in-reflexii-literare-tolstoi-sadoveanu-
dostoievski-2/.    

 
Apreciate de Mioara Baciu15, Nicușor Nacu și 

James J. Kilroy.  
 
Predică la Duminica a II-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/08/pre
dica-la-duminica-a-ii-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Apreciată de Mioara Baciu și de Prof. Nicușor 

Nacu.  
 

* 
 

Sâmbătă, soare, 9 iunie 2018, 12. 38. Am scris 
un comentariu pe pagina Pr. Ciprian Adomnicăi: „A 

                                           
15 A se vedea:  
https://www.facebook.com/emil.baciu.98.  
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gândi ortodox, original și profund în toate e la fel de 
greu cu a trăi ortodox în orice clipă”.  

Care a fost apreciat de el. Și mi-a răspuns:  
„A gândi ortodox, original și profund, implică 

neapărat trăirea ortodoxiei în modul cel mai pro- 
fund”.  

 
* 
 

Duminică, soare, 10 iunie 2018, 12. 44. Un 
comentariu pentru Roxana Maria Băcanu (pictor 
bisericesc) la o filă video cu un cântăreț stradal la 
sticle: „Muzica nu iese din sticle! Ci din modul 
profund ingenios în care artistul produce sunete. 
După cum Sfintele Icoane nu se nasc din culori, ci 
din privirea teologică, profund ascetică, în care vezi 
culorile. Căci arta stă în om, iar arta esențială este 
întotdeauna o revelație. Adică o coproducție între 
Dumnezeu și om”.  

 
Apreciat de Roxana Maria Băcanu.  
 
La 17, 42, 30 de grade. Am publicitat o filă 

video, marca Doxologia, cu Înmormântarea Părin- 
telui Mina Dobzeu, cu titlul: „Înmormântarea Pă- 
rintelui Mina Dobzeu (9 iunie 2018)”.  

 
Apreciată de Vera Cozma, Mioara Baciu, Pr. 

Emil Nuță, Parohia Florica (un alt cont al Pr. Emil 
Nuță) și de Prof. Nicușor Nacu.  

 
* 
 

21. 24, luni, 11 iunie 2018, pentru Psa. Felicia 
Adomnicăi. La întrebarea:  
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Dorin Octavian Picioruș: „Ceva sexy/ sexual e 

tot ceea ce place, în mod pătimaș, din punct de 
vedere sexual. Pentru că atunci când ceva este 
prezentat ca „sexual”, se dorește să fie receptat ca 
atare. Același trup, într-o fotografie, poate fi un trup 
fără tentă sexuală, care să nu te trimită la sex, dar, 
dezvelit într-un anume fel sau cu o expresie sexuală 
pe față, să devină un obiect sexual. Pentru că 
sexualizarea trupului, a hainelor, a modului nostru 
de a merge, de a privi înseamnă o lăsare a noastră 
în voia patimii desfrânării.  

Și o reală discuție despre sex și despre nevoile 
noastre sexuale putem avea doar dacă începem să 
privim iconic lumea din jurul nostru. Dacă putem 
să o contemplăm duhovnicește, putem să înțelegem 
și ce ne face desfrânarea: ne obturează vederea, ne 
îngustează orizontul.  

Și atunci nu mai putem să ne „bucurăm” de cât 
de sexuali putem fi, pentru că sexualizarea sau 
umplerea noastră de desfrânare nu e o virtute și nici 
o frumusețe, ci o urâțire a noastră.  

Pe scurt: discuția despre sex este o discuție 
despre urâțire, când nu se face duhovnicește, și e o 
discuție sfântă, când sexualitatea noastră e văzută 
în perspectiva transfigurării întregului nostru trup. 
Căci și organele noastre sexuale devin Sfinte Moaș- 
te, atâta timp cât trupul Sfântului se umple cu totul 
de slava lui Dumnezeu”. 
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21. 44, la Părintele Constantin Necula. De- 
desubtul chipului Sfântului Luca al Crimeei:  

 
Dorin Octavian Picioruș: „Pentru multipli- 

carea Sfinților ultradeștepți în Biserică, Părinte Pro- 
fesor, pledați de la catedră și de la amvonul con- 
ferințelor dumneavoastră pentru Preoți cu multiple 
specializări și cu dorința de a-și sfinți viața! Spri- 
jiniți oamenii foarte deștepți cu bani și cu cărți și cu 
vorbe bune sau creați oameni foarte deștepți! Adică 
oameni care să se ocupe cu munca de cercetare 
teologică și nu cu plagiatul teologic în formă conti- 
nuată, cu sfințenia și nu cu pierdutul timpului, cu 
vocație reală pentru slujire și nu cu cea închipuită. 
Și astfel numărul Sfinților cu mai multe Doctorate 
și specializări practico-teoretice va crește direct 
proporțional cu munca dumneavoastră și a noastră, 
a tuturor, de a îmbia la studiul excesiv. Adică eu 
cred că se poate!”.  

Apreciat de Valentina Mihaela, de Tatiana 
Elena Oancă și de Stoica Ovidiu.  

 
* 
 

Duminică, 17 iunie 2018, 4 și ceva dimineața. 
Am publicitat o filă video sub titlul: „Câteva uni- 
cității ale românilor”. Fila video a fost republicitată 
imediat de Iulică Emil Ionescu (Cântăreț bise- 
ricesc), apoi de Liliana Constantin. Și apreciată de 
Iulică Emil Ionescu, de Psa. Felicia Adomnicăi și de 
Prof. Nicușor Nacu.   

 
19. 10. Cristina Liberis (Jurnalist Trinitas TV). 

În livadă după ploaie.  
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Dorin Octavian Picioruș: „Mă bucur că aveți o 
grădină și o livadă atât de frumoase și de bogate! 
Pentru că a mânca sănătos, astăzi, e o adevărată 
aventură. Vă doresc numai bine, Doamnă Cristina!”.  

Cristina Liberis (după ce a apreciat comen- 
tariul meu): „Dincolo de mâncare este și terapie. 
După ce îți petreci 12 ore în jungla urbană, lucrul în 
livadă și grădină te relaxează și îți încarcă bateriile. 
Mulțumesc pentru gândul bun!”.  

 
* 
 

19. 36, luni, 18 iunie 2018, 23 grade, cer înnorat. 
 
Lucas, cap. 13, 18-35, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/09

/lucas-cap-13-18-35-cf-byz/.    
 
Lucas, cap. 14, 1-11, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/10

/lucas-cap-14-1-11-cf-byz/.  
 
Munca cu gândirea:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/11/

munca-cu-gandirea/.  
 
G. Călinescu, Cultură și națiune [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/12

/g-calinescu-cultura-si-natiune-1/.  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [5]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/13/

memento-mori-si-nostalgia-paradisului-5/.  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [6]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/14
/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-6/.  

 
Predică la Duminica a III-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/15/pred
ica-la-duminica-a-iii-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Lucas, cap. 14, 12-24, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/16

/lucas-cap-14-12-24-cf-byz/.  
 
G. Călinescu, Cultură și națiune [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/17

/g-calinescu-cultura-si-natiune-2/.  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [7]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/18

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-7/.  
 
Felicia Adomnicăi a apreciat 3 articole16. Mioa- 

ra Baciu17 două articole.  
 
A 162-a carte TPA la nivel online: Întrebări și 

răspunsuri teologice (vol. 1). A se vedea:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/18

/intrebari-si-raspunsuri-teologice-vol-1/.  
 
Apreciată de Pr. Emil Nuță (care a apreciat și 

alte două articole de azi) și de Prof. Nicușor Nacu 
(care a apreciat și un alt articol).  

 

                                           
16 Am făcut din conținutul de azi mai multe articole.  
17 A se vedea:  
https://www.facebook.com/emil.baciu.98.  
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Întrebările la care am răspuns în această carte:  
1. Câți colaci cuprinde un căpețel și ce semni- 

fică ei? (5-7) 
2. Care sunt numele care apar în cartea 

Facerea? (7-20) 
3. Ce a fost mai înainte: oul sau găina? (20-21) 
4. Ce spun canoanele Bisericii despre căsăto- 

rie? (21-41) 
5. Când a apărut ideea de Sinod Ecumenic în 

canoanele Bisericii? (41-42) 
6. Care canon bisericesc atestă pentru prima 

oară Taina Sfintei Mirungeri? (42) 
7. Diaconița trebuie hirotesită sau hirotonită? 

(42-43) 
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8. Ce spun canoanele Bisericii despre super- 
stiții? (43-44) 

9. Ce spun canoanele Bisericii despre traves- 
tire și purtarea de măști? (44-45) 

10. Ne putem duce la mare, ca să facem baie în 
comun? (45-46) 

11. Cum a născut Maica lui Dumnezeu potrivit 
canoanelor Bisericii? (46) 

12. În ce canon ni se vorbește despre primele 6 
Sinoade Ecumenice? (47) 

13. În ce canon este atestată realitatea istorică 
și veridicitatea teologică a Sfântului Sfințit Mucenic 
Dionisios Areopagitul? (47) 

14. Când se primește Taina Sfintei Mirungeri? 
(47) 

15. Are de-a face cu învățătura Bisericii 
proverbul „cine sapă groapa altuia, cade singur în 
ea”? (48) 

16. Ce înseamnă faptul că Domnul „este apă- 
rătorul mântuirilor unsului Său” [Ps. 27, 8, LXX]? 
(48-49) 

17. Cum trebuie să înțelegem cuvântul: „Glasul 
Domnului întărind cerbii” [Ps. 28, 9, LXX]? (49) 

18. De ce Domnul „va descoperi dumbrăvile” 
[Ps. 28, 9, LXX]? (49-50) 

19. Ce a vrut să spună Sfântul David prin 
expresia: „Domnul va locui potopul” [Ps. 28, 10, 
LXX]? (50) 

20. Care este zidul celor care iubesc legea 
Domnului [Par. lui Sal. 28, 4]? (50-51) 

21. De cine sunt prinși oamenii în Par. lui Sal. 
28, 12? (51) 

22. Ce înseamnă „să nu fii exeget [ἐξηγητὴς] 
neamului celui fărădelege” [Par. lui Sal. 29, 18, 
LXX]? (51-52) 
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23. Ce înseamnă: „dar ieșirea lui nu a spălat-o” 
[Par. lui Sal. 30, 12]? (52) 

24. Cum trebuie să înțelegem duhovnicește 
locul de la Par. lui Sal. 30, 17? (52-53) 

25. Ce înseamnă: „Mulge lapte și va fi unt!” 
[Par. lui Sal. 30, 33]? (53-54) 

26. Ce s-a petrecut cu Sfintele Moaște ale 
Sfântului Profet Elisseos și ale Sfântului Profet 
Ioannis Botezătorul în timpul lui Iulianos Aposta- 
tul? (54-55) 

27. Ce a spus Sfântul Mare Mucenic Artemios 
despre dumnezeii păgâni, Sibile și Virgilius? (55) 

28. De ce se veselește inima în osteneală [Eccl. 
2, 10]? (55-56) 

29. Ce înseamnă a vedea binele în toată 
osteneala noastră [Eccl. 3, 13]? (56) 

30. Care sunt numele Sfinților Apostoli 
conform Matteos 10? (56-57) 

31. Care este textul rugăciunii Tatăl nostru în 
Mat. 6, 9-13? (57) 

32. Care este textul rugăciunii Tatăl nostru în 
Lc. 11, 2-4? (57-58) 

33. Cum se poate înțelege textul de la Eccl. 4, 
12? (58-59) 

34. Care este profeția hristologică din Eccl. 4? 
(59) 

35. Ce înseamnă: „și a născut fiu și nimic nu 
este în mâna lui” [Eccl. 5, 13]? (59-60) 

36. Ce înseamnă tulburarea de la Eccl. 5, 19? 
(60) 

37. De ce nu este Dumnezeu întru nebunia 
noastră [Ps. 21, 3, LXX]? (60-61) 

38. Cine este „cel mândru [cu] ochiul și 
nesățios [cu] inima” [Ps. 100, 5, LXX]? (61) 
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39. Cum se înțelege duhovnicește Ps. 100, 8? 
(61-62) 

40. Unde se află capul Sfântului Apostol 
Filippos? (63) 

41. Este vreun sens mistic în referirea la pâine 
și vin din Eccl. 9, 7? (63-65) 

42. Ce sunt veșmintele și uleiul de la Eccl. 9, 8? 
(65) 

43. Care e vremea pe care omul n-o cunoaște 
[Eccl. 9, 12]? (66) 

44. Despre ce se profețește la Eccl. 9, 14? (66-
67) 

45. Cine este bărbatul despre care se vorbește 
în Eccl. 9, 15? (67-68) 

46. Unde se află capul Sfântului Apostol 
Matteos? (68) 

47. Care este actul sinodal prin care s-a 
declarat schisma de la 1054? (69-71) 

48. Ce înseamnă că „vindecarea va opri mari 
păcate” [Eccl. 10, 4]? (71-72) 

49. Ce înseamnă gardul și șarpele de la Eccl. 10, 
8? (72) 

50. Despre ce lucru tainic ne vorbește Eccl. 10, 
15? (72-73) 

51. Cine se va ridica întru glasul vrabiei [Eccl. 
12, 4]? (73) 

52. Ce înseamnă „și încă dintru înălțime vor 
vedea și [vor fi] uimiri în cale” [Eccl. 12, 5]? (73-74) 

53. Ce avem în Eccl. 12, 7? (74) 
54. Unde se află capul și Crucea Sfântului 

Apostol Andreas? (75-77) 
55. Când a fost introdusă în calendarul ro- 

mânesc pomenirea Sfintei Mucenice Agni? (77-78) 
56. Ce ni se vestește în Is. 66, 7? (79) 
57. La ce se referă Is. 66, 11? (79-80) 
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58. Ce înseamnă „și voi lăsa în ele semne” [Is. 
66, 19]? (80) 

59. La ce se referă Domnul când spune: „Iar Eu 
am dat așteptarea aceasta” [Is. 66, 9]? (80) 

60. Ce înseamnă că Sfântul Iov „nu a dat 
nebunie lui Dumnezeu” [Iov 1, 22, LXX]? (80-81) 

61. Unde enumeră Sfântul Cuvios Hieronymus 
cele 7 Laude bisericești? (81) 

62. Câți oameni din poporul lui Israil a hrănit 
Dumnezeu timp de 40 de ani în pustie? (81-82) 

63. Care este profeția de la Iov 3, 8? (82) 
64. Cine este furnicoleul din Iov 4, 11? (82) 
65. Care este profeția din Ps. 37, 21? (82-83) 
66. Ce profeție avem în Ps. 34, 17? (83) 
67. Cine și de ce a stabilit praznicul Tuturor 

Sfinților în prima duminică după Cincizecime? (83-
84) 

68. Ce i-a mărturisit un demon Sfintei Mu- 
cenice Iuliani din Nicomidia? (84-85) 

69. Pot avea doi oameni același Înger păzitor? 
(86) 

70. Câte păcate mari există? (87) 
71. Care este acum puterea demonilor? (87-88) 
72. Care este profeția hristologică din Ps. 44, 

8? (88) 
73. Câți ani a suferit Sfântul Profet Iov? (88-89) 
74. Câți din psalmii Psaltirii sunt scriși de 

Sfântul Profet David? (89-90) 
75. Cum ne adresăm unii altora dacă suntem 

de confesiuni diferite? (90-95) 
76. Cât timp au fost chinuiți Sfântul Sfințit 

Mucenic Climis, Episcopul Ancirei, și Sfântul Mu- 
cenic Agatanghelos? (95-96) 

77. Cine este luminătorul din Ps. 131, 17? (96) 
78. Ce înseamnă luna din Ps. 71, 7? (97) 
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79. Ce ne spune Ps. 72, 4 despre moartea celor 
păcătoși? (97) 

80. Pot sluji Sfinții Îngeri cele preoțești pentru 
oameni? (97-98) 

81. Cum înțelege Sfântul Andreas al Chesariei 
Cappadociei numărul 666 de la Apoc. 13, 18? (98) 

82. Este Dumnezeu pragmatic? (98) 
83. Cum este caracterizată viața noastră în Iov 

8, 9? (99) 
84. Trebuie sau nu trebuie să dezlegăm 

picioarele mortului? (99-100) 
85. Care sunt Bisericile amintite în Apoc. 1, 11? 

(100) 
86. Ce nume apar în Evanghelia după Ioannis? 

(100-102) 
87. Cum se numește planta care l-a umbrit pe 

Sfântul Ionas? (102) 
88. Când se termină perioada patristică în 

Biserică? (103) 
89. Ce înseamnă sintagma „mântuirea nea- 

mului”? (103-104) 
90. De ce Biserica nu acceptă avortul? (104-

105) 
91. De unde era Goliat și ce înălțime avea? (105) 
92. Cum se numea soția lui Ahaab? (105) 
93. De către cine și unde a fost botezat Sfântul 

Apostol Pavlos? (105) 
94. Ce profeție avem la Iov 36, 16? (105-106) 
95. Cine a propus canonizarea Sfinților Mu- 

cenici Brâncoveni? (106) 
96. Când a fost proclamat tomosul sinodal 

prin care s-a înscris în calendarul nostru pomenirea 
Sfântului Atanasios al III-lea, Patriarhul Constan- 
tinopolului? (106) 
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97. Unde se spune în cartea Iov că Duhul nu 
are să treacă de El, de Fiul? (106-107) 

98. Care este profeția hristologică din cap. al 
2-lea al cărții Înțelepciunea lui Salomon? (107-108) 

99. Ce spune Înț. lui Sal. despre zidirea omului 
în 2, 23? (108) 

100. Cum este numită moartea în capitolul al 
3-lea din Înțelepciunea lui Salomon? (108-109) 

101. Care e profeția hristologică din cap. al 5-
lea al cărții Înțelepciunea lui Salomon? (109) 

102. Când au fost canonizați Sfântul Ierarh 
Iosif Naniescu și Sfântul Gheorghe Lazăr? (109) 

103. Care sunt fiii lui Israil, care au intrat în 
Egiptos împreună cu Iacov, tatăl lor? (110) 

104. Cum se numeau moașele evreice, care nu 
au omorât pe pruncii de parte bărbătească? (110) 

105. Cum se numea socrul Sfântului Moisis și 
unde era el preot? (110) 

106. Unde a avut Sfântul Profet Moisis vedenia 
rugului aprins? (110) 

107. Câte ecfonise avem în Liturghia Sfântului 
Ioannis Hrisostomos? (110-111) 

108. Care este apolisul Tainei Nunții? (111-112) 
109. Care este rugăciunea de iertare a păcatelor 

a Tainei Mărturisirii? (112-114) 
110. Câți demoni a scos Domnul din Sfânta 

Maria Magdalini? (114) 
111. Câți Ucenici a trimis Domnul a doua oară? 

(114) 
112. La ce vârstă a murit Sfântul Iisus al lui Navi 

și unde a fost îngropat? (114-115) 
113. Unde au fost îngropate Sfintele Moaște ale 

Sfântului Iosif, când au fost aduse din Egiptos? (115) 
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114. Pentru ce l-a dat Domnul pe poporul lui 
Israil întru mâinile lui Eglom, împăratul Moabului? 
(115) 

115. Unde se află o parte din capul Sfintei 
Mucenice și Fecioare Paraschevi? (115-116) 

116. Ce animale apar în Is. 1, 3, LXX? (116) 
117. Cum S-a numit Fiul Fecioarei potrivit Is. 7, 

14? (117) 
118. De ce pântecele e dumnezeul unora, 

conform Filip. 3, 19? (117) 
119. Cum se numește Sfântul Pavlos pe sine în 

I Tim. 2, 7? (117) 
120. De ce a pătimit Sfântul Pavlos „ca un 

făcător de rău” [II Tim. 2, 9]? (118) 
121. Care sunt cele două cereri pentru domnul 

țării, din ectenia mare, prezente în ediția Sfântului 
Antim Ivireanul a Liturghierului din 1713? (118) 

122. Ce înseamnă că „oasele lui va [vor] îngrășa 
cunoașterea ei” [Înț. lui Sir. 26, 13, LXX]? (118-119) 

123. Ce înseamnă că „picioarele cele frumoase 
[sunt] la sânii celui liniștit” [Înț. lui Sir. 26, 18, LXX]? 
(119) 

124. Cum trebuie să înțelegem: „și în cuvintele 
tale va da poticnire” [Înț. lui Sir. 27, 23, LXX]? (119-
120) 

125. Cum a adormit Sfântul Patrick, Apostolul 
Irlandei, și câți ani a trăit el? (120-121) 

126. În ce a fost înfășurat trupul Sfântului 
Patrick al Irlandei, atunci când a fost înmormântat? 
(121) 

127. Ce înseamnă trifoiul din mâna Sfântului 
Patrick, Luminătorul Irlandei? (121-122) 

128. Cine a scris Viața Sfântului Ierarh Augus- 
tinus de Hippo? (122-123) 
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129. Când a fost proclamată în mod solemn 
canonizarea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, 
Mitropolitul Moldovei, și a Sfântului Gheorghe Pe- 
lerinul? (123) 

130. Cine i-a schimbat numele Cuvioasei Ma- 
ria, pomenită pe 12 februarie, în Marinos? (124) 

131. Din câte cărți e compusă cartea De 
doctrina christiana [Despre învățătura creștină] a 
Sfântului Augustinus de Hippo? (124) 

132. Unde găsim Viața Sfântului Ierarh Hila- 
rius de Pictaviensis? (125) 

133. Cine a scris Viața Sfântului Aemilianus 
Presbiterul, Mărturisitorul, din Spania? (125) 

134. Unde se află Sfintele Moaște ale Sfântului 
Ierarh Augustinus de Hippo? (125-127) 

135. Unde se află Sfintele Moaște ale Sfintei 
Monica, mama Sfântului Augustinus de Hippo? 
(127) 

136. Ce înseamnă cuvântul hram? (128) 
137. Ce înseamnă cuvântul praznic? (128) 
138. Cine l-a convertit la dreapta credință pe 

Sfântul Cyprianus Carthaginensis? (128-129) 
139. Ce sunt ferestrele de la Ier. 9, 20, LXX, 

pentru Sfântul Nicodimos Aghioritul? (129) 
140. Când a fost trecută în calendarul ro- 

mânesc Sfânta Cuvioasă Matrona din Moscova și 
când a fost cinstită pentru prima oară în București? 
(129-130) 

141. Unde sunt Sfintele Moaște ale Sfântului 
Cuvios Mucenic Efrem cel Nou (5 mai) și cum arată 
ele? (130-131) 

142. De câte ori s-a sfințit Sfântul și Marele Mir 
în Biserica Ortodoxă Română? (131-133) 
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143. Cât timp a trăit la Galați Sfântul Patriarh 
Atanasios al III-lea Patellarios, Patriarhul Constan- 
tinopolului? (133) 

144. Care este textul apolisului mic în limba 
greacă? (133-134) 

145. Cum arată rugăciunile dimineții în Orolo- 
ghionul cel Mare? (134) 

146. Cum arată rugăciunile dimineții în Ceas- 
lovul de la 1715? (134-135) 

147. Ce profeție avem la Sirah 36, 18? (135) 
148. Ce profeție avem la Sirah 36, 21? (135-136) 
149. De ce Domnul nu Și-a scris El Însuși 

Evanghelia? (136) 
150. Cum trebuie să înțelegem cuvintele: „Să 

fie mijloacele voastre încinse și luminătorii voștri 
aprinși!” [Lc. 12, 35, BYZ]? (136-137) 

151. În LXX găsim: „eu sunt pământ și cenușă” 
sau: „eu sunt pulbere și cenușă”? (137) 

152. În Fac. 1, 1, LXX avem cerul sau cerurile? 
(137-138) 

153. Ce spun Preotul și Diaconul, de trei ori, în 
timpul imnului Heruvic, conform Liturghierului 
grecesc? (138) 

154. Care este dialogul liturgic dintre Preot și 
Diacon, de după vohodul mare, în Liturghierul 
grecesc? (138-139) 

155. În ectenia mare avem cuvântul mânie sau 
cuvântul urgie? (139) 

156. Ectenia mare începe cu: „În pace, Dom- 
nului să ne rugăm!” sau cu: „În pacea Domnului să 
ne rugăm!”? (139-140) 

157. Cum este Îngerul cerut de noi în ectenia 
cererilor? (140) 

158. În ectenia cererilor ne rugăm pentru „pace 
lumii” sau pentru „pacea lumii”? (140-141) 
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159. Avem „înfricoșătoarea judecată a lui Hris- 
tos” în ectenia cererilor sau „înfricoșătorul scaun de 
judecată al lui Hristos”? (141) 

160. Ce spune Preotul, atunci când taie Sfântul 
Trup al Domnului în 4 părți? (141) 

161. Ce spune Preotul atunci când îi îm- 
părtășește pe cei credincioși la Dumnezeiasca Litur- 
ghie? (142) 

162. Pentru cine se cere a se dărui pacea lui 
Dumnezeu în Rugăciunea din spatele amvonului 
[Εὐχή οπισθάμβωνος]? (142) 

163. Cine sunt luminile din sintagma Părintele 
luminilor [Iac. 1, 17, BYZ]? (142) 

164. Ce spune Mărturisirea Sfântului Petru 
Movilă despre păcatul strămoșesc? (143) 

165. Cum este numită erezia lui Nestorios în 
hotărârea de credință a Sinodului al IV-lea Ecu- 
menic? (143) 

166. Ce se mărturisește despre persoana Dom- 
nului nostru Iisus Hristos în hotărârea de credință 
a Sinodului al IV-lea Ecumenic? (144-145) 

167. Cele 7 Sinoade Ecumenice numesc Bise- 
rica „sobornicească” sau „catolică”? (145) 

168. Ce este Pannihida? (146) 
169. Cum sunt îngropați sinucigașii? (146-147) 
170. Ce se pune pe pieptul Diaconilor, al Preo- 

ților și al Episcopilor adormiți și puși în sicriu? (147) 
171. De câte ori se cântă „Veșnica pomenire” la 

Înmormântarea făcută în Săptămâna Luminată? 
(147-148) 

172. Cum îl cheamă pe Împăratul Babilonului 
amintit la II Împ. 25, 1, LXX? (148) 

173. Care este grafia numelui cetății lui David 
în I Cron. 11, 18, LXX? (148) 
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174. Cum au fost numiți cei 4 în Dan. 1, 7, LXX? 
(148) 

175. Ce a spus demonul în F. Ap. 19, 15, BYZ? 
(148) 

176. Despre ce se vorbește în F. Ap. 19, 18, BYZ? 
(148-149) 

177. În ce zi au frânt Pâinea Ucenicii în F. Ap. 
20, 7, BYZ? (149) 

178. Care e lucrarea Episcopilor în Biserică 
conform F. Ap. 20, 28, BYZ? (149) 

179. S-a rugat Sfântul Apostol Pavlos în ge- 
nunchi? (149-150) 

180. Ce i-a spus Domnul lui Pavlos, în extaz, în 
F. Ap. 22, 18, 21, BYZ? (150) 

181. Ce i-a spus Domnul lui Pavlos în vederea 
extatică din F. Ap. 23, 11, BYZ? (150-151) 

182. Cum l-a caracterizat Tertullos pe Sfântul 
Apostol Pavlos în F. Ap. 24, 5-6, BYZ? (151) 

183. Cum își numește Sfântul Pavlos extazul 
convertitor la F. Ap. 26, 19, BYZ? (151) 

184. Al cui fiu a fost Sfântul Profet Zaharias? 
(151) 

185. Ce spune Domnul despre Ierusalim în Zah. 
2, 9, LXX? (151-152) 

186. De cine a fost scrisă Viața Sfântului 
Ambrosius, Episcopul Mediolanului? (152) 

187. Care este în limba greacă textul con- 
dacului întâi al Acatistului Buneivestiri? (152) 

188. Cum arată în limba greacă textul cântării 
mariologice de la cântarea a 9-a a Utreniei? (153) 

189. Câte cântări conține imnul Pentru vinde- 
cătoarea pocăință al Sfântului Romanos Melodul? 
(153) 

190. Cum este numită casa lui Israil în Iez. 12, 
9, LXX? (153) 
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191. Ce text avem în VUL la Iez. 43, 2? (153-154) 
192. Ce spune Sfântul Dionisios Areopagitul 

despre Sfânta Tradiție în Despre ierarhia biseri- 
cească? (154-156) 

193. Se botezau pruncii în secolul I al Bisericii? 
(156) 

194. Ce ne spun cuvintele: „Eu sunt Domnul, 
Cel care îi sfințesc pe ei” [Lev. 21, 23, LXX]? (157) 

195. Ce înseamnă expresia „mergând după alt 
trup” din Iudas 1, 7, BYZ? (157) 

196. Unde în Scriptură găsim sintagma „stele 
rătăcitoare”? (158) 

197. Ce înseamnă „întunecimea întunericului” 
din Iudas 1, 13, BYZ? (158) 

198. Ce este Apocalipsisul Scripturii? (158) 
199. Câte documente avem de la Fericitul 

Mihai Viteazul, pe care el le-a semnat ca Domn al 
celor 3 Țări Românești? (158-159) 

200. Cine a spus că numele Născătoarei de 
Dumnezeu se tâlcuiește „stella maris”? (159) 

201. Ce înseamnă că poporul român e popor 
creștin de 2.000 de ani? (160-162) 

202. Care este etosul ortodox? (162-164) 
203. De ce românii au început să fie atât de 

indiferenți și de închiși în ei înșiși? (164-165) 
204. Cum îi ajutăm noi, pe cei adormiți ai 

noștri, ca să se mântuie? (165) 
205. De ce avem ortodocși extremiști în Ro- 

mânia? (165-167) 
206. Unde locuiește sufletul în om? (167) 
207. Când ajung oamenii să fie Sfinți? (168) 
208. De ce trebuie să mergem la Biserică, dacă 

noi credem în Dumnezeu și ne putem ruga și acasă? 
(168-169) 
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209. De ce e nevoie de post, rugăciune, meta- 
nii, asceză, dacă suntem…„buni la suflet” și „facem 
numai bine”? (169) 

210. De ce slujbele sunt repetitive și de ce 
predicile sunt lipsite de noutate? (169-172) 

211. De ce unii oameni se declară atei? (172) 
212. Ce înseamnă ca un credincios să fie fun- 

damentalist? (172-174) 
213. Are legătură credința cu inteligența? (174) 
214. Credința și inteligența se reduc una pe alta 

la tăcere sau un om poate să fie și foarte inteligent, 
dar să și creadă în Dumnezeu? (174-175) 

215. Cât de vechi e pământul? (175-176) 
216. Despre ce ne vorbesc candelele și lu- 

mânările din Biserică? (176-177) 
217. Ce se împarte la Înmormântare? (177-179) 
218. Ce înseamnă a posti? (179-180) 
219. Ne putem boteza de două ori? (180) 
220. Care e rolul Duhovnicului la Spovedanie? 

(180-185) 
221. Ce ne învață clopotul Bisericii? (185) 
222. De ce avem Bunavestire iconizată pe ușile 

împărătești? (185-187) 
223. De ce îi miruim pe credincioși după Dum- 

nezeiasca Liturghie? (187-188) 
224. Cine este podoaba Bisericii? (188-189) 
225. Ce înseamnă să ne plecăm capetele lui 

Dumnezeu? (189-190) 
226. Ce înseamnă ca Dumnezeu să stră- 

lucească în inimile noastre lumina cea curată a 
cunoașterii Sale celei dumnezeiești? (190-192) 

227. Ce înseamnă „și deschide ochii minții 
noastre întru înțelegerea evanghelicelor Tale pro- 
povăduiri”? (192-194) 

228. Ce înseamnă să trăim duhovnicește? (194) 
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229. Ce ne spune reverenda preoțească? (194) 
230. Ce înseamnă afurisire, caterisire și ana- 

temă? (194-196) 
231. De ce a spus Sfântul Apostol Pavlos că 

trebuie să ne rugăm și cu mintea, nu numai cu 
duhul [I Cor. 14, 15]? (196-198) 

232. Ce înseamnă cârja episcopală? (198-199) 
233. Ce înseamnă amin, alliluia, ectenie, ecfo- 

nis și apolis? (199-201) 
234. Ce înseamnă că ne-am făcut părtași Sfin- 

telor Taine? (201-202) 
235. De ce se închid ușile împărătești și dvera 

după „Să-I mulțumim Domnului!”? (202-203) 
236. Există oameni fără conștiință? (203-205) 
237. Cum trebuie să fie nașii ortodocși? (205-

206) 
238. De ce unii oameni se consideră defecți? 

(206-207) 
239. De ce ne plictisim la Biserică? (207-209) 
240. De ce ne închinăm adesea? (209-210) 
241. De ce Biserica este tradițională? (210-213) 
242. De ce Biserica este istorică? (213-214) 
243. De ce Biserica are un ritual anume și nu 

inventează Slujbe în mod ad-hoc? (214-217) 
244. Ce înseamnă ca Biserica să fie actuală? 

(217-218) 
245. De ce ne închinăm la Sfintele Moaște? 

(218-220) 
246. De ce stăm în genunchi la rugăciune? 

(220) 
247. De ce trebuie să mă deranjez…ca să fac un 

pelerinaj? (220-221) 
248. De ce trebuie să citesc cărți teologice 

pentru ca să fiu ortodox? (221-222) 
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249. De ce trebuie să aduc un prinos și să las 
un ban pentru Biserică? (222-224) 

250. De ce nu pot să-mi fac o religie a mea, în 
care să mă închin cum vreau eu? (224-225) 

251. Cum citim calendarul Bisericii? (225-231) 
252. La Spovedanie ni se iartă numai păcatele 

sau și patimile pe care le avem? (231-232) 
253. Ce înseamnă cădire și vohod? (232-233) 
254. Ce înseamnă epitrahil? (233-234) 
255. Ce înseamnă solee și strană? (234-235) 
256. Ce presupune o prietenie ortodoxă? Dar 

prietenia cu neortodocșii? (235-236) 
257. De la ce vârstă se pot căsători creștinii 

ortodocși? (236-237) 
258. La ce vârstă pot fi primit la Mănăstire? 

(237) 
259. Pot să-mi bat copiii când greșesc? (237-

240) 
260. Despre ce pot vorbi cu copiii mei în cadrul 

educației creștine? (240-243) 
261. Ce înseamnă a participa la mediul online 

din perspectivă creștină? (243-245) 
262. Ce reprezintă conturile de socializare 

pentru un creștin ortodox? (245-247) 
263. Trebuie să preferăm cartea tipărită sau 

cartea electronică? (247-250) 
264. Cum trebuie să se raporteze un creștin 

ortodox față de partidele politice și față de legile sta- 
tului în care trăiește? (250-253) 

265. Cum fac diferența între sensul literal și cel 
duhovnicesc în Scriptură și la Sfinții Părinți? (253-
255) 

266. Cum se citește o carte și cum se iau notițe 
în timpul lecturii? (255-256) 
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267. Ce are și ce nu are o carte vorbită, în- 
registrată audio, video sau audio-video? (256-257) 

268. Care e diferența dintre a avea o avere 
anume și a ți se lipi inima de averea ta? (257-258) 

269. Ce înseamnă a mânca și a bea ortodox? 
(258) 

270. Cum știu că într-o zi am dat tot ce am 
putut din mine pentru a sluji lui Dumnezeu și oa- 
menilor? (258) 

271. A slujit ierarhia bisericească, cu veșminte 
preoțești, în secolul I al Bisericii? (259-261) 

272. Cunosc demonii gândurile noastre? (261) 
273. Ne putem imagina Raiul și Iadul? (261-

262) 
274. De ce tristețea ne îndeamnă la păcătuire? 

(262-263) 
275. De ce credincioșii sunt împărtășiți cu lin- 

gurița? (263) 
276. Putem să blestemăm pe cineva? (263-264) 
277. Cum scăpăm de blesteme? (264-265) 
278. Ce rugăciune trebuie să citim ca să scă- 

păm de farmece și de vrăji? (265-269) 
279. Care sunt lucrurile pe care le putem da ca 

milostenie? (269) 
280. Are Biserica o perspectivă ecologică asu- 

pra mediului înconjurător? (269-271) 
281. Ce înseamnă a avea viață în noi înșine? 

(271) 
282. Putem să avem slava lui Dumnezeu în noi 

înșine în afara Bisericii Lui și în indiferență față de 
ea? (272) 

283. De ce la Sfântul Maslu, Dumnezeu Își 
arată slava Lui prin elemente smerite? (272) 

284. Cum ne pregătim pentru a naște copii? 
(273) 
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285. Ce este convertirea la dreapta credință? 
(273-274) 

286. Care este relația dintre predică și con- 
vertire? (274-275) 

287. Cine este Israilul lui Dumnezeu? (275-
276) 

288. De ce mormântul Domnului e văzut în 
mod liturgic ca o cămară? (276) 

289. Când a înviat Domnul nostru Iisus Hris- 
tos? (276-277) 

290. Ce înseamnă a priveghea? (277-279) 
 
* 

 
18. 29, 19 iunie 2018, zi de marți, 33 de grade. 

Gina Amza a apreciat ultima mea carte.  
 

* 
 

9. 09, miercuri, 20 iunie 2018, 27 de grade. 
Pentru Pr. Ștefan Zară, la anunțarea cărții sale: 
Sfântul Ambrozie al Mediolanului. Monografie pa- 
tristică.  

Dorin Octavian Picioruș: E vorba de prima sau 
de a doua ediție a tezei dumneavoastră doctorale, 
Părinte Ștefan?  

Ștefan Zară: Este prima ediție, însă nu este la 
stadiul din 2010, ci am încercat să o actualizez. Abia 
acum am reușit să o public. 

Dorin Octavian Picioruș: Felicitările mele și 
numai bine! 

Ștefan Zară: Vă mulțumesc! Felicitări și sfinției 
voastre pentru toate lucrările pe care bine le faceți!  

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos! 
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* 
 
20 iunie 2018. A fost apreciată ultima mea carte 

de Mariana Iuliana Chițu și de Iulică Emil Ionescu.  
 
* 

 
19. 16, 28 iunie 2018, plouă de peste 3 ore, zi de 

joi, 21 de grade.  
 
Iluziile literaturii și deziluziile criticii [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/19

/iluziile-literaturii-si-deziluziile-criticii-1/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 38, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/20

/intelepciunea-lui-sirah-cap-38-cf-lxx/.  
 
Predică la Duminica a IV-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/21/pred
ica-la-duminica-a-iv-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Memento mori și nostalgia Paradisului [8]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/22

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-8/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 39, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/23

/intelepciunea-lui-sirah-cap-39-cf-lxx/.  
 
Iluziile literaturii și deziluziile criticii [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/24

/iluziile-literaturii-si-deziluziile-criticii-2/.  
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Memento mori și nostalgia Paradisului [9]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/25

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-9/.  
 
Lucas, cap. 14, 25-35, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/26

/lucas-cap-14-25-35-cf-byz/.  
 
Iluziile literaturii și deziluziile criticii [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/27

/iluziile-literaturii-si-deziluziile-criticii-3/.  
 
Predică la pomenirea Sfinților Apostoli Petros 

și Pavlos [29 iunie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/28

/predica-la-pomenirea-sfintilor-apostoli-petros-si-
pavlos-29-iunie-2018/.  

 
Apreciate de Iulică Emil Ionescu (la câteva 

secunde după publicare), Mioara Baciu, Felicia 
Adomnicăi și Emil Nuță.   

 
* 
 

5. 20, duminică, 1 iulie 2018, 18 grade.  
 
Predică la Duminica a V-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/29/pre
dica-la-duminica-a-v-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Apreciată de Psa. Felicia Adomnicăi, Prof. 

Nicușor Nacu și Pr. Emil Nuță. Emil Nuță a distri- 
buit predica mea în două grupuri ale sale.   
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Iluziile literaturii și deziluziile criticii [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/30

/iluziile-literaturii-si-deziluziile-criticii-4/.  
 
Apreciat de Florin Valeriu Purcea (alias Teo 

Teutz)18 și de Pr. Emil Nuță. 
   

 
 
A 163-a carte TPA: Studii literare (vol. 4):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/01/

studii-literare-vol-4/.  
 
Apreciată de Felicia Adomnicăi și de Alexan- 

dru Bularca19.  
 
Spre seară am publicitat Gangsta’s Paradise al 

lui Coolio, tradus în română (mai deficitar, dar 
tradus), cu însemnarea: „Tradus, cântecul devine 
relevant, nu doar dansant. Așa ar trebui traduse 
toate melodiile străine cu impact la public”. 
                                           

18 A se vedea: https://www.facebook.com/teo.purcea.  
19 Idem:  
https://www.facebook.com/alexandru.bularca.75.  
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Alexandru Bularca a apreciat primul articolul 

meu și l-a distribuit. După el a fost apreciat de 
Felicia Adomnicăi,  Iulică Emil Ionescu, Nuță Emil 
și George Valentin Boghian.    

 
* 
 

3 iulie 2018, ora 9, zi de marți. Filă video 
publicitată. Cu textul: „4 tineri neromâni actua- 
lizând atât de românește Rapsodia română la mu- 
zicuță. Eu am fost emoționat și am lăcrimat ascul- 
tându-i”. Apreciat de Nicușor Nacu și Emil Nuță.   

 
* 

 
4 iulie 2018, zi de miercuri. M-am bucurat de 

fotografiile prezentate de Psa. Felicia Adomnicăi. 
Copii pictând străchini de lut.  

Dorin Octavian Picioruș: Încântător de fru- 
mos! Toată binecuvântarea pentru copii și pentru 
dumneavoastră! 

Felicia Adomnicăi: Vă mulțumim frumos, pă- 
rinte! Sărut mâna!  

 
* 
 

18. 16, joi, soare, 5 iulie 2018, 28 de grade.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [8]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/02

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-8/.  
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Lucas, cap. 15, 1-10, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/03

/lucas-cap-15-1-10-cf-byz/.  
 
Predică la Duminica a VI-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/04/pred
ica-la-duminica-a-vi-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Lucas, cap. 15, 11-32, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/05

/lucas-cap-15-11-32-cf-byz/.  
 
Apreciate de Felicia Adomnicăi și Daniel Va- 

lentin Chiriță.  
 
Înv. Daniel Valentin Chiriță20 a apreciat o foto- 

grafie a mea.  
 

 
 

                                           
20 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10001368

8646515.  
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Dorin Octavian Picioruș: O să-l vedem de 
peste toate gardurile dintre noi. Dacă, bineînțeles, 
îl veți publicita.  

Felicia Adomnicăi: Cu siguranță, cu mare drag! 
Dorin Octavian Picioruș: Eu aș da 50 de lei pe 

farfuria cu cruce roșie. Pentru că e simplă și ele- 
gantă.  

Mă refer la aceasta: 

 
Dorin Octavian Picioruș: O farfurie, o carte și 

o Icoană: un cadou pentru cineva.  
Felicia Adomnicăi: Atunci o păstrăm și v-o 

trimitem!  
Dorin Octavian Picioruș: O să mi-o aduceți 

când veți veni la București...ca să îl plătesc pe cel 
care a pictat-o.  

Felicia Adomnicăi: Așa vom face! 
Dorin Octavian Picioruș: De acord!   

 
* 

 
Pe 6 iulie 2018, o zi de vineri, la o fotografie a 

lui Florin Purcea cu două frigidere cu băuturi: „De 
la depărtare ele par cărți...Dar pentru că au tendința 
inexplicabilă de a se goli...au fost numite „sticle”. 
Care stau în raft aidoma cărților...”.  

 
* 
 

Răzvan Marius (din Ineu, Timiș)21, pe 7 iulie 
2018, a apreciat ultima mea carte, plus alte 3 
articole.  

                                           
21 A se vedea: https://www.facebook.com/Navzar35.  
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* 
 

În seara zilei de 8 iulie 2018 am publicitat o filă 
video cu modul în care se construia o filă de manus- 
cris. Cu însemnarea: „Pentru ca să apreciem vechile 
manuscrise la justa lor valoare...”.  

 
* 
 

Pe 9 iulie 2018, zi de luni, cu câteva minute 
înainte de ora 23, Prot. Cristian Ioana22 a apreciat un 
articol al meu.  

 
* 

 
Pr. Emil Nuță a apreciat ultimul meu articol. 

Pe 10 iulie 2018, zi de marți, însorită.  
 
La ora 23.51, Prof. Cătălin Crîmu23 a apreciat 

ultima mea carte, cea a răspunsurilor teologice. A 
162-a TPA.  

 
* 
 

12 iulie 2018, zi de joi, caniculară. Cătălin 
Cioabă24 a apreciat un articol al meu recent.  

 

                                           
22 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000088

24292061.  
23 Idem:  
https://www.facebook.com/catalin.crimu.90.  
24 Idem:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=12209845

94.  
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La o fotografie a lui Constantin Noica publi- 
cată de Felicia Adomnicăi:  

Dorin Octavian Picioruș: Din Teleorman, oare, 
poate să iasă ceva bun? 

Felicia Adomnicăi: Cu siguranță! 
Felicia Adomnicăi: Credință, filosofie, patrio- 

tism, "pământeanul cel mai iubit", pâinea aceea cal- 
dă care ni se împarte tuturor, și lista poate continua. 

 
La o fotografie a Pr. Lazăr Irinel25. Socrul său a 

împlinit 77 de ani. Am fost primul care i-a urat: 
„Multă sănătate și să vă bucurați de copii și de 
nepoți!”.  

 
21. 23: Marin Sorescu. Neparodiantul, neiro- 

nicul, neludicul [9]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/06

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-9/.    

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 40, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/07

/intelepciunea-lui-sirah-cap-40-cf-lxx/.   
 
Lucas, cap. 16, 1-8, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/08

/lucas-cap-16-1-8-cf-byz/.   
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [10]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/09

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-10/.   

 
                                           

25 Idem: https://www.facebook.com/lazar.irinel.3.   

59

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/06/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-9/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/06/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-9/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/06/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-9/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/07/intelepciunea-lui-sirah-cap-40-cf-lxx/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/07/intelepciunea-lui-sirah-cap-40-cf-lxx/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/08/lucas-cap-16-1-8-cf-byz/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/08/lucas-cap-16-1-8-cf-byz/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/09/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-10/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/09/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-10/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/09/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-10/
https://www.facebook.com/lazar.irinel.3


Lucas, cap. 16, 9-18, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/10/

lucas-cap-16-9-18-cf-byz/.   
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [11]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/11/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-11/.   

 
Predică la Duminica a VII-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/12/pred
ica-la-duminica-a-vii-a-dupa-cincizecime-2018/.   

 
Am editat predica în mod integral pe Face- 

book. E al doilea text pe care l-am publicat astfel.  
 
Articolele despre Sorescu au fost apreciate de 

Psa. Felicia Adomnicăi și de Pr. Emil Nuță, tradu- 
cerile scripturale de Pr. Emil Nuță și Prof. Nicușor 
Nacu, iar ultima mea predică de Felicia Adomnicăi, 
Emil Nuță și Nicușor Nacu.  

 
* 
 

Vineri, 13 iulie 2018, 25 de grade. Pr. Marian 
Vai26 și Pr. Stelian Oleg Velea au apreciat ultima 
mea predică. Iar Psa. Felicia Adomnicăi a publicitat 
articolele critice ale soției mele despre Marin So- 
rescu.  

* 
 

                                           
26 A se vedea: https://www.facebook.com/vai.marian.  
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Pe 16 iulie 2018, la 6. 52, am scris un comen- 
tariu de mulțumire unei jurnaliste, care a mărturisit 
într-un articol al ei (cu tentă ironică spre final) că se 
roagă pentru toată lumea: „Vă mulțumesc frumos 
pentru rugăciuni, doamnă Diana Maria! Fiecare 
rugăciune contează. Vă doresc numai bine!”.  

 
Pe 16 iulie 1018, la 7. 40, am scris sub o foto- 

grafie a Danielei Iuliana Grigorcea27: „Un zâmbet ca 
o rază de soare”. Cu referire la zâmbetul copilului 
pe care îl ținea în brațe.  

 
Pe 18 iulie 2018, la 16.06, i-am scris Părintelui 

Marian Vai, la o fotografie în care își prezenta 
Biserica după spălarea picturii: „Se vede bine! Ați 
făcut o treabă neapărată. Multă liniște, Părinte Ma- 
rian, și putere de muncă!”.  

 
* 

 
11. 37, joi, 19 iulie 2018, 22 de grade.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [12]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/13/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-12/.   

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 41, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/14/

intelepciunea-lui-sirah-cap-41-cf-lxx/.  
 
Viața mea [1]:  

                                           
27 A se vedea: https://www.facebook.com/dgrigorcea.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/15/
viata-mea-1/.  

 
Viața mea [2]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/16

/viata-mea-2/.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, 

neludicul [13]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/17/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-13/.  

 
Viața mea [3]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/18/

viata-mea-3/.  
 
Predică la pomenirea Sfântului Profet Iliu Tes- 

vitis [20 iulie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/19

/predica-la-pomenirea-sfantului-profet-iliu-
tesvitis-20-iulie-2018/.  

 
Felicia Adomnicăi a apreciat imediat articolele 

dedicate lui Sorescu și traducerea la Sirah 41. 
Nicușor Nacu a apreciat Sirah 41, iar Mioara Baciu 
predica la Sfântul Iliu Tesvitis. Pr. Emil Nuță a 
apreciat toate articolele de azi.  

 
* 
 

Sâmbătă, soare, 21 iulie 2018, 15. 51, un 
comentariu la un videoclip despre discriminarea 
creștinilor: „Da, te respect! Pentru că îmi place 
fermitatea cu care îți aperi crezurile. E o fermitate 
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echilibrată și argumentată. O fermitate matură, 
asumată”. A fost apreciat imediat de Psa. Felicia 
Adomnicăi.  

 
18. 37: Ceaslovul cel Mare (ed. 2003):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/19

/ceaslovul-cel-mare-ed-2003/.   
 
Predică la Duminica a VIII-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/20/pred
ica-la-duminica-a-viii-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 42, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/21/

intelepciunea-lui-sirah-cap-42-cf-lxx/. 
 
Predica și Sirah 42 au fost apreciate de Felicia 

Adomnicăi. La 18. 58. La 19. 09, Părintele Alexandru 
Mihăilă a apreciat Sirah 42. Prima sa apreciere pe 
pagina mea.  

 
* 
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Psa. Felicia Adomnicăi a preluat ultima mea 
predică pe 22 iulie 2018, scriind deasupra ei: „Pâine 
din PÂINEA cea mult săturătoare și neîmpuținată”.  

 
* 
 

24 iulie 2018, zi de marți, cu soare și nori, 13.40. 
Pentru Ziggy Isaac: „Felicitări, domnule Isaac! Mă 
bucur că predați Religie și că ați trecut cu bine defi- 
nitivatul!”. Iar el mi-a răspuns: Mulțumesc[,] pă- 
rinte. Vă rog[,] pomeniți-mă în rugăciuni cu toți cei 
pe care îi port în sufletul meu!”. Așa să fie, după cum 
doriți!  

Ziggy Isaac28 a apreciat comentariul meu.  
 

* 
 

17.00, sâmbătă, soare, 28 iulie 2018, 30 de gra- 
de.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [14]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/22

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-14/.  

 
La 67 de ani:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/22

/la-67-de-ani/.  
 

                                           
28 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ziggy.isaac.33.  
Numele său real însă este Kalányos A. Szigmond, 

conform unui act personal, prezentat online, și s-a născut 
în Odorheiul Secuiesc, jud. Harghita, pe 4 februarie 1988.   
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Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 
ludicul [15]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/23
/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-15/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 43, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/24

/intelepciunea-lui-sirah-cap-43-cf-lxx/.  
 
Predică la Duminica a IX-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/25/pred
ica-la-duminica-a-ix-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Lucas, cap. 16, 19-31, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/26

/lucas-cap-16-19-31-cf-byz/.  
 
Lucas, cap. 17, 1-10, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/27

/lucas-cap-17-1-10-cf-byz/.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [16]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/28

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-16/.  

 
La 17. 10 au fost apreciate de Psa. Felicia Adom- 

nicăi.  
 

* 
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Duminică, 29 iulie 2018, 17. 50, un comentariu 
la Părintele Alexandru Mihăilă. Pe problema tradu- 
cerilor patristice traduse defectuos: „Biserica Orto- 
doxă Română nu are Scriptură, cărți de cult, dogme, 
canoane ca-n greacă, adică traduse bine...Cum ar 
avea traduceri patristice ca lumea, dacă nu avem 
textele fundamentale de slujire în ordine? Însă, nu 
avem textele traduse bine nu pentru că nu putem să 
facem asta, ci pentru că încercăm, în mod perdant, 
să apărăm erorile de traducere ale trecutului. Și fal- 
sificările textuale sunt enorm de multe. Orice carte 
a Scripturii sau de cult traduse corect ne pun în fața 
unor texte necunoscute. Dar tocmai acelea sunt 
textele Bisericii, pe care majoritatea Bisericii nu le 
cunoaște!”. Comentariul meu a fost apreciat ime- 
diat de Pr. Visarion Alexa29 din București și de Pr. 
Ioan Bădiliță30 din Iași.  Mai apoi a fost apreciat și 
de Diac. Alexandru Mihăilă.  

 
* 
 

31 iulie 2018, marți, tot pentru Părintele 
Alexandru Mihăilă. Am comentat pe blogul său din 
WP, cu contul de Facebook:   
         „Dorin Octavian Picioruș spune:  

iulie 31, 2018 la 8:05 pm 
 
Părinte Alexandru, 
 
eu traduc textul astfel: „Ție, singurului [Dum- 

nezeu], am păcătuit [Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον] și rău 

                                           
29 A se vedea:  
https://www.facebook.com/preotvisarion.alexa.   
30 Idem:  
https://www.facebook.com/KosmischeLiturgie.  
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înaintea Ta am făcut, pentru ca să fii îndreptat în 
cuvintele Tale [ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις 
Σου] și să biruiești în judecata Ta [καὶ νικήσῃς ἐν τῷ 
κρίνεσθαί Σε]” [Ps. 50, 6, LXX]. 

Iar Sfântul David, aici, își recunoaște păcă- 
toșenia sa în mod deplin și se consideră deja judecat 
și condamnat de Dumnezeu datorită păcatelor sale. 
Tocmai de aceea îndreptarea lui Dumnezeu în 
cuvintele Sale înseamnă recunoașterea că el a păcă- 
tuit împotriva cuvintelor Sale, a poruncilor Lui, și 
de aceea se consideră vrednic de pedeapsă. El știe 
că Dumnezeu deja a biruit și va birui în judecata Lui 
asupra sa, a Profetului, pentru că el se simte un 
păcătos vrednic de Iad. 

Adică problema judecății nu se discută, nu se 
problematizează de către Sfântul David, pentru că 
el știe că, după faptele sale, nu are niciun câștig de 
cauză în fața Lui. 

Iar pe Sfântul Iov l-a învins vederea Lui exta- 
tică, descrisă lapidar în Iov 38, 1, LXX, prin cu- 
vintele: „a zis Domnul lui Iov, prin vârtej de vânt și 
nori [εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Ιωβ διὰ λαίλαπος καὶ 
νεφῶν]”. 

Întotdeauna supremul argument al lui Dum- 
nezeu e să îți arate bogățiile copleșitoare ale slavei 
Sale. În fața vederii Lui celei dumnezeiești înțelegi 
că nu știi nimic, că nu ai nimic, că n-ai ajuns ni- 
căieri, că orice ai e prea mic în comparație cu ceea 
ce vezi întru slava Lui. 

Mă bucur că diversificați problematica teolo- 
gică discutată și că vă faceți propriu dialogului! 
Numai bine!”.  

 
* 
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14. 43, 30 de grade, 3 august 2018.  
 
Lucas, cap. 17, 11-37, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/29

/lucas-cap-17-11-37-cf-byz/.  
 
Apreciat de Pr. Marius Constantin Dincă31 și 

Pr. Cristian Celeapcă32.   
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne-

ludicul [17]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/30

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-17/.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [18]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/31/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-18/.  

 
Predică la Duminica a X-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/01/pred
ica-la-duminica-a-x-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Apreciată de Psa. Felicia Adomnicăi, Ziggy 

Isaac, Mioara Baciu, Emil Baciu, Pr. Cristian Ce- 
leapcă.  

 

                                           
31 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mariusconstantin.dinca.  
32 Idem:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10001423

1857316.   
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Predică la praznicul transfigurării Domnului 
[6 august 2018]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/02
/predica-la-praznicul-transfigurarii-domnului-6-
august-2018/.  

 
Apreciată de Psa. Felicia Adomnicăi, Pr. Emil 

Nuță, Răzvan Marius, Ziggy Isaac (român, convertit 
la Ortodoxie și Profesor de Religie)33, Mioara Baciu 
și Pr. Cristian Celeapcă.   

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [19]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/03

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-19/.  

 
Articolele despre Marin Sorescu ale soției mele 

au fost apreciate de Psa. Felicia Adomnicăi și de Pr. 
Cristian Celeapcă.  

* 
 
Prof. Nicușor Nacu, la ora 3 dimineața, pe 6 

august 2018, a apreciat articolele soției mele despre 
Sorescu și traducerea mea la Lc. 17, 11-37. Iar Psa. 
Felicia Adomnicăi, în aceeași zi, pe la ora 9 și ceva, 
a preluat predica mea la transfigurarea Domnului. 

 
* 
 

Pe 7 august 2018, zi de marți, la ora 19, Părin- 
tele Diacon Alexandru Mihăilă a apreciat ultimele 
articole publicitate de mine pe Facebook.  

 
                                           

33 Idem: https://www.facebook.com/ziggy.isaac.33.  

69

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/02/predica-la-praznicul-transfigurarii-domnului-6-august-2018/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/02/predica-la-praznicul-transfigurarii-domnului-6-august-2018/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/02/predica-la-praznicul-transfigurarii-domnului-6-august-2018/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/03/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-19/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/03/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-19/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/03/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-19/
https://www.facebook.com/ziggy.isaac.33


* 
 
18. 42, vineri, 10 august 2018, zi cu soare, 31 de 

grade.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [20]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/04

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-20/.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [21]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/05

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-21/.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [22]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/06

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-22/.  

 
Memento mori și nostalgia Paradisului [10]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/07

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-10/.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [23]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/08

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-23/.  

 
Lucas, cap. 18, 1-8, cf. BYZ:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/09
/lucas-cap-18-1-8-cf-byz/.  

 
Predică la Duminica a XI-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/10/pred
ica-la-duminica-a-xi-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Preotul Emil Nuță a apreciat toate articolele de 

azi la 17 minute de la publicitarea lor. Pr. Visarion 
Alexa a apreciat predica. Pe 15 august 2018, predica 
a fost apreciată și de Pr. Ionel Bibelea.  

 
* 
 

8. 38, 14 august 2018, zi de marți, cu soare și 
răcoare, 21 de grade.  

 
Câteva precizări despre natura paradisiacă la 

Eminescu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/11/catev
a-precizari-despre-natura-paradisiaca-la-
eminescu/.  

 
Memento mori și nostalgia Paradisului [11]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/12/

memento-mori-si-nostalgia-paradisului-11/.  
 
Predică la Adormirea Născătoarei de Dum- 

nezeu [15 august 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/13/

predica-la-adormirea-nascatoarei-de-dumnezeu-
15-august-2018/.  

 
Din nou despre Mortua est!:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/14
/din-nou-despre-mortua-est/.  

 
Predica mea a fost apreciată de Felicia Adom- 

nicăi. Pr. Emil Nuță a apreciat toate articolele. 
Nicușor Nacu și Răzvan Marius au apreciat predica.  

 
* 
 

15 august 2018, zi de miercuri, la ora 23, Pr. 
Ionel Bibelea34 a apreciat predica mea de azi.  

 
* 
 

19. 32, sâmbătă, 18 august 2018, 29 de grade.  
 
Copacii tămăduitori:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/15/

copacii-tamaduitori/.  
 
Lucas, cap. 18, 9-17, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/16

/lucas-cap-18-9-17-cf-byz/.  
 
Predică la Duminica a XII-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/17/pred
ica-la-duminica-a-xii-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Memento mori și nostalgia Paradisului [12]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/18

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-12/.  
 

                                           
34 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ionel.bibelea.  
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Mioara Baciu a apreciat 3 articole, în afară de 
predică. Pr. Cristian Celeapcă a apreciat predica și 
articolele soției mele, pe când Nicușor Nacu a apre- 
ciat articolele soției mele.  

 
* 
 

16. 36, 19 august 2018, duminică, 34 de grade.  
 
Am un auz interior foarte fin. Asta înseamnă 

că nu pot suporta vocile care exhibă multă putere, 
dar care nu au coloratură muzicală.  

 
Îmi repugnă cel care nu știe să mângâie vor- 

bele. Pentru că e semn de decrepitudine morală.  
 
Pentru mine e barbar cel care nu are timp să se 

odihnească în cuvinte și mereu pune întrebări de 
care nu are nevoie.  

 
Lucrez foarte mult cu ochii oamenilor și cu 

fâstâceala lor.  
 
Întrebările cele mai neașteptate îmi spun cât 

de laxă e așteptarea oamenilor de la ei înșiși.  
 
Îmi plac oamenii care nu mă suportă. Cei care 

cred că au să-mi spună ceva neapărat și sfârșesc prin 
a se pierde în detalii.  

 
Ca scriitor sunt mult de citit. Însă o operă 

vastă, din fericire, trebuie citită de la un cap la altul, 
dacă vrei să ai certitudini și nu păreri.   
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Oamenii sunt indiscreți numai când sunt în- 
drăgostiți de tine. Când nu te suportă, te citesc cu 
acuratețe.  

 
Eu pe Facebook fac o antropologie nesimțită. 

Adică mă interesează lucrurile despre care oamenii 
abia încearcă să vorbească sau nu vorbesc, pentru 
că se tem să nu se devoaleze prea mult. 

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Pr. Cristian Celeap- 

că, Psa. Felicia Adomnicăi. Prof. de Religie Ziggy 
Isaac a apreciat și a distribuit articolul, apoi mi-a 
scris:  

Ziggy Isaac: Superb articolul. 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, domnule Isaac! E un articol de duminică, pen- 
tru oameni care gândesc tot timpul. 

Și a apreciat imediat comentariul meu.  
Marius Constantin Dincă: Explicit! Ca un 

...bisturiu! 
Dorin Octavian Picioruș: Oricând gândim 

despre noi înșine, Părinte Marius, suntem tăioși, 
pentru că suntem sinceri! Când ne asumăm public 
crezurile nu o mai facem cu aceeași eficiență și asta 
din varii motive. Efeminarea discursului public e 
rezultatul reprimării adevărului tăios despre noi 
înșine. Vă mulțumesc pentru comentariu! Pentru că 
orice cuvânt e un început al revelării de sine. 

Și a apreciat răspunsul meu.  
Apoi a fost apreciat de Mioara Baciu, de Aliona 

Grati35, de Constantin Radu36, de Gina Amza, de Pr. 

                                           
35 A se vedea:  
https://www.facebook.com/aliona.grati.  
36 Idem: https://www.facebook.com/costica.radu.712.  
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Constantin Necula, de Pr. Emanuel Silimon37, de 
Dalina Bădescu38.  Florea Mihăiță a apreciat artico- 
lul pe 20 august 2018.  

 
* 

14. 28, soare, 20 august 2018, zi de luni. 
 
Dacă un filolog ar pune în relație afirmația 

teologică: „Din pântece [ἐκ γαστρὸς], mai înainte de 
luceafăr [πρὸ ἑωσφόρου], Te-am născut [ἐξεγέννησά 
Σε]” [Ps. 109, 3, LXX], cu afirmația teologică: „[ci] 
Fiul Unul-născut [ὁ Μονογενὴς Υἱός], Care este 
întru sânul Tatălui [ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πα- 
τρός], Acela L-a făcut cunoscut [Ἐκεῖνος ἐξηγή- 
σατο] [pe Tatăl]” [In. 1, 18, BYZ], ar rezulta că Tatăl 
are „pântece” și „sân”. Ba, mai mult, că profilul Tată- 
lui e unul „femeiesc”, atâta timp cât Tatăl naște.  

Pentru că filologul, care nu e și teolog în 
același timp sau în mod esențial teolog, ajunge la 
cele mai aberante concluzii când gândește asupra 
Scripturii. Pentru că nu știe să facă diferența între 
înțelesul literal și cel duhovnicesc al Scripturii.  

De ce a folosit Sfântul David „pântece” în locul 
citat? Pentru a indica faptul că El se naște din ființa 
Tatălui. Nu a folosit pântece pentru ca să indice 
faptul că Tatăl e ca omul la înfățișare sau pentru ca 
să-L facă pe Dumnezeu femeie, ci pentru ca să subli- 
nieze că Fiul e din ființa Lui. Așa după cum copilul 
se naște după trup din ființa mamei sale.  

Însă de ce L-a raportat pe Fiul la luceafăr? Se 
referă la Luceafărul cel căzut sau la luceafărul 
astral? Se referă la astru. Pentru ca să ne spună în 
definitiv că Tatăl L-a născut pe Fiul din ființa Sa mai 

                                           
37 Idem: https://www.facebook.com/pr.silimon.  
38 Idem: https://www.facebook.com/badescu.dalina.  

75

https://www.facebook.com/pr.silimon
https://www.facebook.com/badescu.dalina


înainte de orice lumină pe care El a creat-o. Că 
nașterea Fiului din Tatăl e anterioară oricărei creații 
a Treimii și că, dacă vrem să vorbim despre Dum- 
nezeu, trebuie să ne ridicăm mai presus de cele 
create.  

„Pântecele” Sfântului David e corelativul 
„sânului” folosit de Sfântul Ioannis. Pentru că Fiul, 
Care S-a născut mai înainte de veci din pântecele 
Tatălui, este Cel care locuiește întru sânul Tatălui.  

De ce a folosit Sfântul Ioannis Teologul ima- 
ginea de „sân” al Tatălui, pentru ca să exprime 
relația Fiului cu Tatăl? Pentru că a fi întru sânul 
Tatălui înseamnă a avea aceeași ființă cu Tatăl și a 
fi nedespărțit de Tatăl. Tocmai de aceea, fiind cu El 
și nedespărțit de El și de Duhul, Fiul poate să vor- 
bească și despre Tatăl și despre Duhul din interior, 
din relația comunională cu Ei.  

Căci pântecele Tatălui ne indică ființa Tatălui, 
comună Fiului și Duhului, după cum existența 
Fiului întru sânul Tatălui ne indică comuniunea 
persoanelor dumnezeiești datorată unității Lor de 
ființă. Pentru că Fiul nu stă întru sânul Tatălui ca 
într-un marsupiu, ci e împreună cu Tatăl și cu 
Duhul, pentru că au în comun aceeași ființă.  

 
Apreciat de Pr. Emanuel Silimon, Pr. Emil 

Nuță, Răzvan Marius, Diac. Alexandru Mihăilă, 
Prof. Nicușor Nacu, Psa. Felicia Adomnicăi, Prof. 
Ziggy Isaac, Pr. Constantin Necula, Pr. Alin Boboc. 

Ziggy Isaac: Un bun argument dogmatic și 
apologetic.  

 
* 
 

14. 30, 35 de grade, marți, 21 august 2018.  
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Când ai de-a face cu o Înmormântare, starea 
mortului e cea care creează atmosfera. Lângă un 
trup de om cuvios, Slujba simți că o faci și pentru 
tine. 

Însă, lângă trupul intrat în putrefacție și ne- 
glijat, ce altceva dorești, decât să pleci cât mai 
repede? Și de ce l-au neglijat, de a ajuns să pută? 
Pentru că nu au avut vreo iubire reală pentru el, deși 
e de-al lor, din familia lor. 

Modul cum ne îngropăm morții spune multe 
despre noi, cei vii. Înmormântarea lor e cartea noas- 
tră de vizită. 

 
Emil Nuță: Aveți mare dreptate[,] Părinte Doc- 

tor! Doamne ajută! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Părinte Emil! Numai bine! 
Boboc Alin: Mult adevăr[,] părinte[,] în aceste 

cuvinte. 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Părinte Alin! Mult spor în toate!  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Gina Amza, Aliona 

Grati, Psa. Florinela Laudă, Pr. Cristian Celeapcă, 
Răzvan Marius, Pr. Alin Boboc, Prof. Ziggy Isaac.  

 
21. 33:  
 
Seara, înainte de a veni vacile de la cârd. A 

plătit pe cineva să îi taie lemnele cu drujba. A vrut 
să îl ajute pe drujbaș ca să termine mai repede, 
pentru ca să poată mulge vacile. Și, drujbașul ama- 
tor, când s-a văzut ajutat...l-a rănit grav la mâna 
stângă.  
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Pentru ca să-l ducă la spital, el, cel care i-a tăiat 
tendoanele, i-a cerut bani, plus banii pentru muncă 
...Utilitarismul indiferent la consecințe e deja o 
stare de spirit și în România. Iar, când faci boacăne, 
nu ți le asumi. Dai vina pe Costică, pe câinele lui, pe 
nori, pe presentimente... 

A ajuns la spital, a fost operat de o doamnă 
doctor (pe care o stimează pentru profesionalismul 
ei), a stat vreo două zile la spital, s-a simțit bine 
acolo...dar n-a putut să mănânce. Pentru că nici 
mama lui (bunica mea, Floarea) nu suporta spita- 
lele, nici mâncarea proastă, nici insectele care nu te 
lasă să mănânci în liniște, nici prost-crescuții, nici 
pe ăia care îți pierd timpul cu lălăieli etc.  

Eram pregătit ca mâine să mă duc să-l scot de 
la spital pe Octavian (tatăl meu; al doilea nume al 
meu este al lui), dar, când am sunat acasă la el, era 
bucuros că salvarea l-a adus până în poartă și că își 
poate mișca degetele, deși rănile încă supurează. 

Nu știu cum o fi suportat drumul până la spital 
și înapoi, în salvare, cu sângele șiroindu-i, și cum o 
fi dormit el la spital, pentru că îi e frică de spital și 
nu poate dormi decât în patul lui. Îi e frică de spital, 
îi e frică de cimitir, îi e frică de sânge, îi e milă să 
taie animale, nu mănâncă orice lucru, e pretențios 
la gusturi și mirosuri...dar, dacă bea ceva, i se mai 
atenuează fricile și devine băiat bun...  

Și astă seară mi-am dat seama că el are și acum 
aceste sensibilități și fobii, în parte moștenite de la 
mama lui, Floarea, și de la tatălui lui, Marin, iar eu 
le-am depășit într-un mod minunat la scurt timp 
după Hirotonie.  

În așa fel încât acum mănânc la oricine, dorm 
oriunde mă duc, stau de vorbă cu tot felul de oa- 
meni, nici gerul și nici vipia de foc nu mă indispun, 
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suport mirosuri și stări de spirit și atitudini și reacții 
dintre cele mai negative sau neprevăzute, de parcă 
sunt un tanc prin lanul de porumb. Și acesta e un 
mare har de la Dumnezeu!  

Pentru că, în mod minunat, am trecut peste tot 
felul de frici și de sensibilități și de modul meu 
delicat de a fi și de a mă comporta – pentru că 
aveam multă pudoare, multe rețineri, multă sfială 
în relațiile cu oamenii –, și am ajuns să îmi fie indi- 
ferent contextul unde lucrez, învăț sau creez, ci să 
primeze relația cu oamenii. Pentru că relația cu oa- 
menii, pentru mine, înseamnă o continuă dăruire, o 
continuă atenție, o continuă intrare în viața lor. Și 
acesta e un mare har de la Dumnezeu! 

 
Apreciat de Pr. Cristian Celeapcă, de Pr. 

Emanuel Silimon, de Psa. Felicia Adomnicăi,  de Pr. 
Emil Nuță, de Pr. George Valentin Boghian și de 
Claudiu George Dulgheru. Pe 23 august 2018 a fost 
apreciat și de Pr. Valentin Chircu.  

 
* 
 

17. 18, 22 august 2018, zi de miercuri, 32 de 
grade.  

 
Florina lu’ Barbu dorea să meargă la Biserică 

împreună cu mine și cu mamaia Floarea. Pentru 
prima oară în viața ei cu gândul ca să se spo- 
vedească. Simțea să facă acest lucru în mod nea- 
părat. O catehizasem îndelung, îi spusesem ce să 
spună și ce să facă, și dorea să meargă neapărat.  

Era o zi de duminică. Pe la 4-5 dimineața ea a 
plecat la cimitir ca să împartă. S-a întors pe la 6 spre 
casă...vizibilitatea era bună pe carosabil...și, cu 
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câțiva metri înainte de casa ei, în timp ce a trecut 
strada, a fost omorâtă pe loc...de un Preot. Coleg cu 
mine de Seminar... 

Am primit vestea în genunchi, stând la ru- 
găciune. Îmi făceam rugăciunile de dimineață. Eu o 
așteptam să vină, ca să mergem la Biserică. Însă 
Dumnezeu a îngăduit ca această femeie să fie omo- 
râtă de un Preot, de neatenția unui Preot la volan, 
înainte de a se spovedi pentru prima oară în viața 
ei.  

Eu eram student pe atunci, poate masterand, 
nu mai știu prea bine și de aceea nu am putut să o 
spovedesc. Însă, când am pregătit-o pentru Spove- 
danie, ea, în mod spontan, mi s-a mărturisit mie ca 
unui Preot. Tocmai de aceea, eu o pomenesc întot- 
deauna ca pe o fiică duhovnicească a mea, pentru că 
eu i-am ascultat păcatele înainte de a muri. Iar 
colegul meu, probabil, și el se roagă pentru cea pe 
care a omorât-o...cu conștiința că este criminalul ei.  

Și, cel mai adesea, un Preot ajunge criminal 
tocmai pentru că are o mașină, de care are nea- 
părată nevoie în viața și parohia lui...și pe care o 
pierde de sub control pentru câteva clipe.  

 
Apreciat de Prof. Ziggy Isaac, Pr. Cristian 

Celeapcă, Pr. Emil Nuță, Psa. Florinela Laudă, Psa. 
Felicia Adomnicăi.  

 
Mai spre seară am publicitat viața sublo- 

cotenentului Ecaterina Teodoroiu, de pe contul 
MAPN, și articolul a fost apreciat de Pr. Cristian 
Celeapcă și de Înv. Daniel Valentin Chiriță.  

 
* 
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23 august 2018, zi de joi, cu mult soare, 29 de 
grade.  

 
Lucas, cap. 18, 18-30, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/19

/lucas-cap-18-18-30-cf-byz/.   
 
Apreciat de Răzvan Marius, Psa. Felicia Adom- 

nicăi, Diac. Alexandru Mihăilă, Pr. Cristian Celeap- 
că, Pr. Emil Nuță.   

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 44, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/20

/intelepciunea-lui-sirah-cap-44-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi, Diac. 

Alexandru Mihăilă, Pr. Cristian Celeapcă, Pr. Emil 
Nuță.   

 
Predică la Duminica a XIII-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/21/pred
ica-la-duminica-a-xiii-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi, Diac. 

Alexandru Mihăilă, Pr. Cristian Celeapcă, Prof. 
Nicușor Nacu.  

 
Lucas, cap. 18, 31-43, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/22

/lucas-cap-18-31-43-cf-byz/.  
 
Apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi, Diac. 

Alexandru Mihăilă, Pr. Cristian Celeapcă.   
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Memento mori și nostalgia Paradisului [13]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/23

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-13/.   
 
Apreciat de Pr. Cristian Celeapcă și de Pr. Emil 

Nuță.  
 

* 
 

Vineri, soare, 24 august 2018, 26 de grade.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 45, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/24

/intelepciunea-lui-sirah-cap-45-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi, Diac. 

Alexandru Mihăilă, Pr. Emil Nuță, Pr. Cristian Ce- 
leapcă, Psa. Florinela Laudă.  

 
Alin Boboc: Doamne ajută[,] părințele39! Vă 

apreciez pentru munca de a traduce textul scriptu- 
ristic cât mai corect. Dumnezeu să vă răsplătească 
pentru osteneala pe care o faceți. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos pentru apreciere, Părinte Alin! Numai bine! 

 
Mai multe comentarii. La o fotografie a Elenei 

Murariu:  
Dorin Octavian Picioruș: De unde știți, Doam- 

nă Elena, că pictura e de sec. 16 și nu de sec. 18? 
După culorile folosite, după stilul pictural sau după 
mărturia expresă a cuiva?”.  

                                           
39 Însă „Părințele” e un cuvânt minimalizator la adre- 

sa mea. Folosit expre, pentru că nu suportă să îmi spună: 
„Părinte Dorin”.   
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Nu mi-a răspuns imediat, ci după două zile.  
Elena Murariu: După toate cele enumerate de 

dumneavoastră și altele pe lângă acestea. Anul pic- 
tării este 1563. Sper ca în curând să afișez fotografii 
mai concludente. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos pentru răspuns, Doamnă Elena! Numai bine! 

 
La un articol al Dalinei Bădescu despre starea 

trenurilor: „E dramatic, dacă așa stau lucrurile!”.   
 
La Pr. Constantin Necula, despre o femeie care 

a făcut un monument al eroilor: „Un om care ne 
învață că nu trebuie să așteptăm de la alții ce putem 
să facem de unii singuri”. Consecința comenta- 
riului: un alt prieten online. De la Oradea.  

 
* 
 

25 august 2018, zi de sâmbătă, 34 de grade, 
soare. Prin cuvintele „Acum doi ani publicam prima 
ediție actualizată a Didahiilor Sfântului Antim Ivi- 
reanul”, am prefațat reevidențierea celei de a 140-a 
cărți TPA. Și cartea a fost apreciată de Pr. Emil Nuță, 
Diac. Alexandru Mihăilă, Alexandru Bularca și Pr. 
Visarion Alexa.  

 
I-am scris un mesaj privat Alionei Grati cu 

ocazia zilei sale de naștere.  
 
Pe la ora 21:  
 
Pentru a nu părea prea interesantă, ea avea 

diverse interese.  
Toate meschine. Toate dezinteresate. 
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Pentru a nu zice lumea despre ea că e prea 
poetică, ea înnegrea starea de bine cu fiecare afir- 
mație. 

Când ți-ar fi spus că moartea nu vine ieri, ci 
numai mâine, ea ar fi fost în stare să-ți spună că te 
iubește, chiar și când n-ar conta. 

Pentru ca a doua zi, pe nepusă masă, să-ți 
spună că n-are timp, pentru că și timpul e o realitate 
în care nu ne mai pasă. 

Ea: o singură așteptare. 
Ea: nivelul ridicat al întrebărilor. 
Ea: un întreg care nu are felii. 
Deși, la drept vorbind, un dute-vino e orice re- 

lație de iubire nesfârșită. 
Deși nu poți să mă crezi, pentru că și așa știai 

acest lucru. 
 
Poem apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi.  
 

* 
 

16. 48, 26 august 2018, duminică, soare, 35 de 
grade.  

 
„Utilizatorii” folosesc citate celebre pentru ca 

să pară și ei „la fel de gânditori” ca genialii. Numai 
că aforismul iese din experiență, nu din ambiția de 
a părea „gânditor”.  

 
Trăim clipa în care totul e de vânzare, pentru 

că totul pare „ieftin”. Numai proști, pardon, cum- 
părători să existe!  

 
Cei care toată viața au furat de la alții, la bă- 

trânețe încearcă să fure de la copii și nepoți. Numai 
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că această cascadorie ultimă se lasă cu toată singu- 
rătatea.   

 
Politica nu e un mod de a trivializa viața, ci de 

a seduce rivalitățile și a le normaliza. Căci, până la 
urmă, guvernarea e nevoită să țină cont de nevoile 
celor mai mulți.  

 
Tot mai multe fotografii online cu fete care 

scot limba. E un trend sexual...Pentru că fiecare se 
fotografiază ca să arate ce poate face cu limba ei.  

 
Trăim în plină explozie de videochat porno 

masculin. Cu alte cuvinte, bărbații vor să își ia 
revanșa în fața femeilor. Vor să arate că și ei mi- 
mează la fel de bine.  

 
Democrația autoritaristă are nevoie de formu- 

lări complexe pentru lucrurile normale. Adică ea 
cochetează cu dictatura, fără să își schimbe firma.  

 
Când știi că boala e o mustrare a păcatelor tale, 

nu mai comenta! Lasă-ți capul în jos și căiește-te 
pentru ele!  

 
Oamenii sunt nepăsători până când e vorba de 

ei. Atunci e rândul celorlalți să își vadă de-ale lor.  
 
Diferența între îndrăgostire și fascinație e 

aceea că îndrăgostitul ține cont de persoana iubită. 
Cel fascinat de cineva ține cont doar de el însuși.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Gina Amza și Pr. 

Cristian Celeapcă.  
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Pr. Marius Sandu40 a apreciat, cu furie41, 
articolul despre moartea Florinei. Depinde acum pe 
cine este furios: pe mine, pentru că am scris despre 
crimă sau pe cel care a comis crima.  

 
* 
 

14. 46, 27 august 2018, zi de luni, cu soare, 31 de 
grade.  

 
Unul dintre amarele riscuri ale muncii de cer- 

cetare e acela de a constata că ai fost mințit la greu 
în domeniul tău de activitate. Căci atunci când te 
duci la surse, când le cunoști îndeaproape, îți dai 
seama ce nivel aveau profesorii tăi sau ce nivel au 
avut predecesorii tăi în domeniul teologic. Iar dacă 
profesorii mei au fost, cel mai adesea, utilizatori de 
compilații periferice, de rezumate la rezumate, care 
nu au cunoscut și aprofundat sursele credinței, pre- 
decesorii mei în domeniul teologic, cu câteva 
excepții, au fost oameni care s-au cantonat în do- 
meniul lor teologic și care nu mă ajută prea mult 
într-o discuție interdisciplinară, într-o discuție des- 
pre teologie ca plenitudine a științelor teologice.  

Pentru că în 15 ani de studii teologice niciodată 
nu am fost pus față în față, la cursuri, cu textele 
manuscriptice ale Scripturii și ale Sfinților Părinți, 
cu edițiile lor critice, niciodată nu am studiat cultul 
Bisericii pe manuscrise și pe ediții critice, nu am 
discutat dogmele Bisericii sau canoanele ei pe tex- 
tele sursă. Toate astea le-am făcut și le fac de unul 

                                           
40 A se vedea:  
https://www.facebook.com/marius.sandu.399.  
41 Cu emoticonul „furie”.  
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singur, acasă, în fiecare zi. Adică, în esență, am făcut 
studii teologice degeaba, pentru că am aflat mult 
prea puține lucruri din câte trebuia să aflu. Pentru 
că am aflat informații din enciclopedii, dicționare, 
cursuri, diverse cărți și studii, dar nu și cum arată 
sursele credinței mele. Acestea n-au părut „intere- 
sante” pentru grila de studii...  

Și, dacă gândești la rece acest lucru, e o pier- 
dere de timp colosală din punct de vedere educa- 
țional și pedagogic. Pentru că nici profesorii și nici 
studenții nu s-au ales cu nimic esențial, dacă nici 
unii și nici alții nu stau toată ziua în mână cu textele 
sursă ale credinței Bisericii.  

Tocmai de aceea, eu nu pot cere nimic esențial 
de la învățământul teologic românesc și nici de la 
membrii Bisericii de azi. Nu pot să le cer ceea ce ei 
nu știu și nu fac toată ziua.  

Din acest motiv, pe fiecare zi îmi văd de 
studiu, îmi văd de treaba mea fundamentală, adică 
traduc, scriu, comentez, slujesc, pentru că atmos- 
fera și timpul nu mă ajută, deocamdată, deloc. Ca să 
fiu ajutat de cineva în munca mea, trebuie să fiu 
înțeles. Și, ca să fiu înțeles, cel care mă înțelege 
trebuie să facă efortul continuu de a înțelege sursele 
credinței Bisericii și de a se înduhovnici. Dar când 
cei mai mulți dintre credincioși nu știu cum arată 
textele sursă ale credinței lor, cum aș putea să le 
spun eu că lucrurile stau altfel, dacă ei știu doar va- 
rianta „oficială”?     

Așadar, riscul de a constata că ai fost mințit 
sistematic aduce după el riscul de a fi încercuit de 
nepăsare. Și riscul nepăsării aparente față de opera 
ta vrea să te convingă de faptul că „binele” înseamnă 
„să nu faci nimic”, „să nu schimbi nimic”, „să nu spui 
niciodată adevărul”.  
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Însă binele în teologie și în viața creștină în- 
seamnă a munci în mod neîntrerupt. Pentru că 
binele adevărat, binele teologic, înseamnă a cunoaș- 
te tot mai mult sursele credinței și a le fi credincios 
în toate zilele vieții tale.  

 
Apreciat de Pr. Alin Boboc, Ziggy Isaac, Pr. 

Emil Nuță, Pr. Cătălin Ionel42 și de James J. Kilroy 
(cont fals)43.  

 
Ziggy Isaac: Părintele Ică este unul din profe- 

sorii care știu și caută mereu la surse.  
Ziggy Isaac: Mare curaj aveți[,] părinte[,] și 

totodată și mare dreptate.  
Dorin Octavian Picioruș: Da! Numai că Sfinția 

sa nu mi-a fost Profesor la propriu, ci doar prin căr- 
țile sale. 

A apreciat comentariul meu.  
 
La Prof. Nicușor Nacu, 15. 58:  
Profesorii au nevoie de o continuă „depro- 

fesoralizare”, de o continuă umanizare în relația lor 
cu studenții. Dacă studenții ar cunoaște viața reală 
a profesorilor lor, ocupațiile lor profunde și mul- 
tiple, ar avea o altă raportare față de ei și ar înțelege 
mult mai intuitiv unde se situează știința pe care 
profesorii o predau și ce relevanță are pentru ei. 
Acum, peste ani, faptul că am aflat că știți să cântați 
și din gură și din instrument vă face uman în relația 
mea cu trecutul meu, dar atunci ar fi contat în mod 

                                           
42 A se vedea:  
https://www.facebook.com/catalin.ionel.562.  
43 Idem:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000044

32125391.  
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real pentru mine. Pentru că ar fi fost un punct de 
sprijin în viața mea să știu că și alții au mai multe 
ocupații. Vă doresc numai bine, Domnule Profesor! 

Nicușor Nacu a apreciat comentariul meu.  
Nicușor Nacu: Dacă privesc în urmă, ceea ce 

m-a făcut întotdeauna să mă simt viu, să mă simt 
eu, așa cum nevoia aceasta s-a instalat din primele 
momente conștiente ale copilăriei mele, a fost rela- 
ția imediată cu celălalt, mediată doar de trăirile 
noastre comune, cele care, de altfel, ne leagă dinco- 
lo de orice domeniu de cunoaștere și, cu atât mai 
mult, de relația profesor-student.  

Știința și cunoașterea au trecut în plan secund 
în raportul cu cel de lângă mine[,] iar asta mi-a dat 
un sentiment de liniște, pentru că nu m-a purtat 
decât propria mea căutare, solitară uneori, prin 
lumea pe care mi-a pus-o, cu generozitate infinită, 
Dumnezeu la dispoziție. Am purtat întodeauna în 
suflet această nevoie[,] iar muzica m-a apropiat de 
firescul bucuriei pe ne-o procură simplul fapt că 
suntem oameni.  

Vă mulțumesc, părinte Dorin Octavian, pen- 
tru gândurile sensibile pe care mi le-ați împărtășit, 
pentru profunda d-voastră umanitate căutătoare de 
noi și noi sensuri și vă transmit îmbrățișările mele 
total „deprofesoralizate” și sincer prietenești! 
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* 
 

După miezul nopții, 28 august 2018. Doamna 
Liliana Zamfir44, actualmente în Italia, a apreciat 
predica mea la duminica a 13-a după Cincizecime, 
articolul despre Florina, articolul despre Înmor- 
mântare, primul calup de aforisme, predica la Ador- 
mirea Născătoarei de Dumnezeu, sub ultima scri- 
ind: „Minunată omilie!”.  

I-am răspuns: „Vă mulțumesc frumos, Doam- 
nă Liliana, și vă doresc mult spor în tot ceea ce 
faceți!”. A apreciat predica mea la duminica a 7-a 
după Cincizecime, clipul video despre tinerii asia- 
tici care cântau muzică românească, clipul cu uni- 
citățile românilor, pe care l-a preluat pe pagina ei, 
clipul despre sfințenia Bisericii în lume și predica la 
13 ani de la adormirea Sfântului Ilie văzătorul de 
Dumnezeu.  
 

9. 49, zi de marți, 28 august 2018, zi cu soare.  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [14]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/25

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-14/.   
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Ziggy Isaac.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [24]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/26

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-24/.  

 

                                           
44 A se vedea:  
https://www.facebook.com/liliana.zamfir.12.  
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Apreciat de Pr. Emil Nuță, Ziggy Isaac.  
 
Eminescu: de la Eon la Hyperion:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/27

/eminescu-de-la-eon-la-hyperion/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță și Alexandru Bu- 

larca. Ultimul a preluat articolul și l-a publicitat pe 
pagina lui, pentru că l-a considerat original.  

 
Predică la tăierea capului Sfântului Ioannis 

Botezătorul [29 august 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/28

/predica-la-taierea-capului-sfantului-ioannis-
botezatorul-29-august-2018/.    

 
Apreciată de Pr. Emil Nuță, Ziggy Isaac.  
 
Pr. Emil Nuță a apreciat articolele de azi în 

primele 4 minute de la publicarea lor.  
 
La articolul de ieri despre munca de cercetare 

teologică.  
Dan Eugen Guțu: Interesante observații. 
Dorin Octavian Picioruș: În sens pozitiv sau 

negativ, domnule Dan?  
 
24 de grade la ora 12.  
 
Am comentat la Irina Nechit45: „M-aș îngrijora 

deopotrivă de manelizarea caracterului românilor, 
prin înlocuirea tot mai frecventă a unor cuvinte 

                                           
45 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10000931

6033805.  
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precum "frumos" (moștenit din lat. "formosus" în 
română și în spaniolă: "hermoso") cu "mișto", a lui 
"urât" sau "neplăcut" cu "nașpa", a urării "succes" cu 
"baftă" etc, etc. Și cel mai trist e că tocmai tinerii, 
mulți studenți și cu pretenții de a fi cât de cât 
cultivați, apelează intens la această substituire.  

Alt factor de răspândire e chiar televizorul: 
spre exemplu pe Delia nu o auzi zicând decât "miș- 
to", într-o emisiune cu mare audiență. Până la urmă 
s-ar putea să uităm cuvântul "frumos" pentru "miș- 
to". Oricum foarte multor români le place să fie 
miștocari”. Comentariul meu a fost apreciat de Irina 
Nechit, de Felicia Ternăveanu și de Iuliana Neciu.  

 
* 
 

Pe 29 august 2018, zi de miercuri, Prof. Nicușor 
Nacu și Pr. Cristian Celeapcă au apreciat articolul 
soției mele: Eminescu: de la Eon la Hyperion. Psa. 
Felicia Adomnicăi a apreciat predica mea la tăierea 
capului Sfântului Ioannis Botezătorul și a publi- 
citat-o pe pagina ei. După care a apreciat a 24-a 
parte la comentariul la Sorescu.  

 
Am comentat la o fotografie esențială46 publi- 

cată de Pr. Marius Constantin Dincă47. Am fost 
primul care am comentat:  

                                           
46 Preluată de aici:  
https://scontent.fotp3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/40288048_1693628067431213_2518942759407058944_n.j
pg?_nc_cat=0&oh=572b17cf2ba36436c7f3f10d207f7cbe&oe
=5BEF0905.  

47 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mariusconstantin.dinca.  
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„E cu adevărat impresionantă personalitatea 
înaintașului nostru!”. Sanda Nițulescu48 a apreciat 
comentariul meu.  

 

 
 
 
Prof. Nicușor Nacu a apreciat articolul soției 

mele: Memento mori și Nostalgia Paradisului [14], 
după care, la 16. 27, a publicat un comentariu funda- 
mental la articolul meu despre studiile universitare:  

Nicușor Nacu: Sunt în tren și este multă 
gălăgie în jur…vin elevii și studenții de la cursuri! V-
am citit textul și am încercat să vă înțeleg dilema. 
În fapt, părinte Dorin Octavian, nu ați fost mințit, 
ci ați relaționat cu o manieră tradițională de a face 
teologie, de a face școală. Vi s-a transmis o expe- 
riență care s-a perpetuat generațional. Eu însumi 

                                           
48 A se vedea: https://www.facebook.com/nitulescus.  
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m-am izbit de această problemă și, poate, de aceea 
intervențiile mele săreau din cadru și puteau plictisi 
pentru că invitam la reflecție, cu mijlocele limitate 
de atunci și în fața unui auditoriu căruia-i lipseau în 
mod radical instrumentele cercetării.  

De cele mai multe ori, munca de cercetare 
plictisește pe cei care nu au obișnuința acestui exer- 
cițiu migălos, aparent neproductiv și trăit într-o 
solitudine aproape absolută. Ea consumă multă 
energie și pentru că nu este validată decât în spațiul 
extrem de strâmt al celor care fac efectiv același 
drum, este lăsată de o parte.  

Generațiile profesorile pe care i-ați cunoscut 
au fost formate într-un spațiu generalist, pentru 
care importanță aveau temele „mari”, „generoase”, 
globale. Nu se făcea studiu meticulos și, sincer, nu 
cred că era posibil – așa cum nu este posibil și nu se 
face în marile universități occidentale – genul de 
cercetare directă pe texte manuscriptice, pe surse, 
la nivelul Licenței. Se învață metoda și se dau 
studentului instrumentele de lucru, pe care, mai 
apoi, prin efort personal într-o teză de master sau, 
eventual, doctorat să le pună în aplicare. Sursele (cu 
atât mai mult cele manuscriptice), așa cum personal 
am trăit câțiva ani această experiență la Ecole 
Pratique sau la Paris 4, sunt preocuparea celui care 
vine spre cercetare fundamentală în doctorat sau 
postdoctorat.  

Într-o licență de Filosofie, Istorie sau Teologie 
i se oferă studentului instrumentele. De-abia după 
această achiziție – făcută de manieră serioasă – vine 
munca personală.  

Apoi, în spațiul celor care comunică între ei se 
construiesc metode de calibru, interdisciplinare, 
după ce aceștia vor fi învățat, în prealabil, funda- 
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mentele comunicării interpersonale și ale acceptării 
că ceea ce nu are unul are celălalt și invers, vizând 
ei înșiși faptul că sunt atinși de ispita de a se co- 
munica mai mult decât a comunica. 

Vă voi da un exemplu personal puțin distan- 
ța[t] de subiect, care constituie material de reflec- 
ție...Un timp, am comunicat cu Părintele Gabriel 
Bunge49, vizitându-l des în Elveția italiană, pe teme 
legate de textele lui Evagrie Ponticul. Compatrioții 
care au aflat despre această relație cu părintele, nu 
mi-au pus NICIODATĂ întrebări despre comple- 
xitatea structurală a teologiei lui Evagrie, despre 
eforturile părintelui de a decripta problematica 
extrem de complexă a teologiei evagriene și a 
istoriei controversate a receptării teologiei sale, 
plecând de la manuscrise, etc., ci despre…canonici- 
tatea primirii în Biserica ortodoxă a Părintelui 
Bunge, pe lângă alte întrebări puerile și stupide 
până la enervare, care nu aveau de-a face cu esența 
relației mele cu părintele. Trageți concluziile sin- 
gur!  

Munca de cercetare nu începe în spațiul 
Licenței, ci după ce oamenii care te-au înconjurat 
ți-au oferit instrumentele și pasiunea lor. Acum, că 
pasiunea șchioapătă și instrumentele sunt de cali- 
bru inferior, aceasta-i o discuție care merită multe, 
multe pagini de dezbatere. Însă, atunci când nu le 
primești, e semn că ceva-i putred. Și pentru faptul 
că-i putred, cred că vă înțeleg și observațiile și soli- 
tudinea asumată. 

Am apreciat comentariul său.  
Dorin Octavian Picioruș: Sunt întru totul de 

acord cu dumneavoastră, Domnule Profesor!  

                                           
49 A se vedea:  
https://ro.orthodoxwiki.org/Gabriel_Bunge.  
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Metoda generalistă nu a avut de-a face cu 
aspirațiile mele, dar ea place multora. Și mă bucur 
pentru faptul că la vârsta de 20 de ani de la dumnea- 
voastră am aflat conceptul de treime în teologia 
indiană și cu dumneavoastră am discutat despre 
cosmologia germană.  

Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariul 
dumneavoastră, pentru eleganța pe care o aveți în 
discuții și pentru prietenia reală față de mine pe 
care o simt din plin! Numai bine întregii familii! 

 
* 
 

Pe 30 august 2018, Prof. Nicușor Nacu și 
Marius Dan Pîndaru au apreciat articolul despre 
munca de cercetare.  

Am apreciat un articol al Preotesei Florinela 
Laudă și am scris sub el: „Mă bucur că ați făcut o 
călătorie plină de bucurii sfinte. Numai bine tutu- 
ror!”. Și ea a apreciat comentariul meu.  

 
* 

 
La 8 și ceva, pe 31 august 2018, am republicitat 

predica de acum 2 ani de la începutul anului bise- 
ricesc.  

 
A fost apreciată de Prof. Nicușor Nacu și 

Liliana Zamfir.  
 

12. 31, zi de vineri, soare, 31 de grade.  
 
Urgia mâniei lui Dumnezeu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/29

/urgia-maniei-lui-dumnezeu/.  
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A fost apreciat de Pr. Ionel Bibelea, de Pr. Emil 
Nuță, de Florea Mihăiță, de Gina Amza, de Liliana 
Zamfir, de Psa. Florinela Laudă și de Pr. Florin 
Cazan50.    

Filmul judecății lui Dumnezeu a fost apreciat 
de Pr. Emil Nuță și de Liliana Zamfir. Ultima spu- 
nându-ne, într-un comentariu: „Am vizitat [lo- 
cul]!”. Adică Pompeiul.  

Dorin Octavian Picioruș: Și ce ați simțit și 
văzut la fața locului, doamnă Liliana Zamfir? 

Liliana Zamfir: Nu știam tot ce ați spus d.[um- 
nea]voastră. 

Liliana Zamfir: Am privit cu neputință, ca [la] 
un dezastru în fața naturii. 

Liliana Zamfir: Se văd și țevile de apă. Erau 
avansați. 

Liliana Zamfir: Sunt expuși oameni acoperiți 
de lavă. Ca niște statui albe. În poziția în care au fost 
găsiți. 

 
Memento mori și nostalgia Paradisului [15]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/30

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-15/.  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [16]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/31/

memento-mori-si-nostalgia-paradisului-16/.  
 
Părțile 15-16 le-am publicat la un loc și au fost 

apreciate de Pr. Emil Nuță și de Liliana Zamfir.  
 
Pe la ora 20 și ceva:  
 

                                           
50 Idem: https://www.facebook.com/florin.cazan.5.  
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Dumnezeul mântuirii noastre, Tatăl, Fiul și 
Sfântul Duh Dumnezeu, să ne întărească în anul 
bisericesc 2018-2019, care azi a început, ca să facem 
întru toate voia Sa și să ne cunoaștem și să ne 
prețuim tot mai mult unii pe alții! La mulți ani 
tuturor, multă sănătate și putere de muncă! 

 
Text apreciat de Pr. Emil Nuță, de Răzvan 

Marius, de Psa. Felicia Adomnicăi, de Liliana Zam- 
fir, de Pr. Ciprian Adomnicăi și de Pr. Alin Boboc.  

Liliana Zamfir: La mulți ani, sfințite părinte! 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, doamnă 

Liliana! Numai bine! 
Liliana Zamfir a apreciat comentariul meu.  
 

* 
 

5. 10, 1 septembrie 2018, zi de sâmbătă, 19 
grade.  

 
Predică la Duminica a XIV-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/01/pred
ica-la-duminica-a-xiv-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Apreciată de Psa. Felicia Adomnicăi, Pr. Emil 

Nuță, Prof. Nicușor Nacu, Mădălin Căzănaru51 și 
Liliana Zamfir.  

 
* 
 

16. 51, 2 septembrie 2018, zi de duminică, soare, 
34 de grade.  

 

                                           
51 Idem: https://www.facebook.com/cazanaru.  
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Ne e frică de moarte, dar ne dăm cocoși. Co- 
coși turmentați de clipa aceea, pentru că nu știm 
cum vom fi găsiți de Dumnezeu... 

Ne țâțâie curul de frică în fața bolii, pentru că 
nu suntem învățați să suferim. Ne-am ferit toată 
viața de boală. Am luat pastile de plăcere ca să 
scăpăm de durere...Am fugit de boală în concediu, 
ne-am urcat pe munte ca să scăpăm de ea, ne-am 
scufundat în mare ca să ne uite...   

Și boala vine deodată, nechemată, nedorită, 
dar ca anormalitatea „normalității” noastre.  

Vine, pentru că ne-am făcut-o cu mâna noas- 
tră. Boala e despre noi, despre prostiile noastre, 
despre patimile noastre de rușine. Boala e ca viața 
noastră: lipsită de nădejde.  

 
Apreciat de Răzvan Marius, Pr. Emil Nuță, Psa. 

Felicia Adomnicăi, Prof. Nicușor Nacu, Liliana Zam- 
fir și Pr. Ionel Bibelea.   

 
* 
 

Luni, soare, 32 de grade, 17. 46, 3 septembrie 
2018.  

 
Deschidere de an școlar. Festivism gratuit, ca 

de obicei. Soarele, mai spălăcit, privea în frunzele 
căzute din dud, dar și în capetele noilor elevi.  

Mama lui Gigel, mai de la țară, sărăcuță, mun- 
cită, se temea să vorbească în public. Fiul ei, cu 
haine mai ponosite, nici el nu privea tăios, razant, 
ci într-o parte, ca omul care își știe condiția.  

Mama lui Viorel, cutrupeață (a se citi „ma- 
sivă”), înnămolită în aur, cu nasul arogant, își ținea 
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de mână odrasla, care se uita pe deasupra celorlalți 
copii.  

Pentru că prima zi e definitorie.  
Prima zi e ca prima angajare: ori își bate joc de 

tine angajatorul ori tu îi iei maul cu propoziții bine 
țintite. Și cum angajatorul, adesea, e un prost ahtiat 
după profit imediat, un tânăr eminent îl face din 
vorbe.  

Pantofii lui Gigel erau curați. Ai lui Viorel erau 
murdari, chiar dacă erau scumpi.  

Cămașa lui Gigel era albă, cravata neagră, pan- 
talonii bine călcați.   

Cămașa lui Viorel era la fel, dar cu pete de în- 
ghețată pe ea, cravata era la fel, dar nearanjată, 
pantalonii lui erau la fel, dar nu aveau curaj.   

Pentru că, potrivit expresiei, dacă nu ai curaj, 
îți dârdâie pantalonii pe tine. Pentru că banii lu’ mă-
ta și ai lu’ tac-to nu țin loc de creier. Și, când vine 
vorba de școală, trebuie să ai autodeterminare. 
Adică să înveți și să te instruiești și să te creezi nu 
pentru școală, ci pentru faptul de a te simți împlinit. 
Pentru că școala trece, tu rămâi cu tine însuți și dacă 
nu îți place cine ești și ce faci ești x și zero.  

Gigel a învățat, n-a fost prea strălucit, dar a 
ajuns ce a vrut.  

Viorel a învățat în așa fel, încât n-a ajuns nică- 
ieri. Pentru că nu a crezut niciodată în cunoaștere, 
ci numai în starea de bine din frigider.  

Mama lui Gigel n-a ajuns nici ea mai departe. 
Nici mama lui Viorel nu și-a întrecut starea de rela- 
xare.  

România n-a plecat de pe locul ei. Unii însă au 
plecat în țări cu bani mai mulți și cu spiritualitate 
mai puțină.   
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Iarăși septembrie. Soarele străpunge un geam 
ca să sară la mine în ochi. Viitorul școlar sau viitorul 
student va căuta să se fofileze sau să învețe. Cel care 
se va fofila va pleca în străinătate, ca să nu dea 
niciun examen la cules de căpșuni.  

 
Apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi, Pr. Emil 

Nuță, Gina Amza, Liliana Zamfir, Psa. Florinela 
Laudă, Dan Eugen Guțu.   

 
Liliana Zamfir: Genial! 

Marius Constantin Dincă: "...cutrupeață..."☺ 
De reținut! 

Dorin Octavian Picioruș: Masivă e o falsificare 
voită a cuvântului. Pentru că cuvântul are doar for- 
ma de plural: cutrupețe. Care înseamnă lemne spar- 
te, cât de un braț, cu care faci focul o dată în sobă. 

 
La 18. 24:  
 
Meriți? A se vedea:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/02

/meriti/.   
 
Apreciat de Mioara Baciu, Pr. Marian Vai, Pr. 

Alin Boboc, Pr. Emil Nuță, Liliana Zamfir, Psa. Feli- 
cia Adomnicăi.   

 
Liliana Zamfir: Să ne trăiți, sfințite părinte! 

Clar, ca bună ziua! 
 
De la convenții la substanța literară:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/03

/de-la-conventii-la-substanta-literara/.  
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Apreciat de Pr. Emil Nuță și de Psa. Felicia 

Adomnicăi.   

* 

 
9. 12, 4 septembrie 2018, marți, soare, 23 de 

grade.  
 
Predica la 13 ani de la hirotonia mea întru 

Diacon: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/04/pre
dica-la-13-ani-de-la-hirotonia-mea-intru-diacon/.  

 
Apreciată de Pr. Emil Nuță. Singurul care a 

apreciat-o în prima oră de la publicare și singurul 
care a apreciat-o pe toată ziua.  

 
* 

 
10. 12, 5 septembrie 2018, miercuri, cer înnorat, 

21 grade.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 46, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/05

/intelepciunea-lui-sirah-cap-46-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, de Liliana Zamfir și 

de Diac. Alexandru Mihăilă.  
 

* 
 

16. 47, joi, soare, 6 septembrie 2018, 27 de gra- 
de.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 47, cf. LXX:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/06
/intelepciunea-lui-sirah-cap-47-cf-lxx/.  

 
La 17. 30, Prof. Nicușor Nacu a apreciat predica 

mea la 13 ani de Diaconat, iar Pr. Emil Nuță la 18. 10 
a apreciat Sirah 47.  

 
* 
 

8. 44, vineri, soare, 19 grade, 7 septembrie 2018.  
 
Predică la nașterea Preasfintei Născătoarei de 

Dumnezeu [8 septembrie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/07

/predica-la-nasterea-preasfintei-nascatoarei-de-
dumnezeu-8-septembrie-2018/.  

 
Apreciată de Pr. Emil Nuță, Pr. Cristian Ce- 

leapcă, Psa. Florinela Laudă, Pr. Emil Nuță și Pr. 
Ionel Bibelea.   

 
Pr. Ionel Bibelea a distribuit predica pe pagina 

sa. Iar eu i-am mulțumit: „Vă mulțumesc frumos 
pentru apreciere, Părinte Ionel! Numai bine și mult 
spor în toate! ”.  

Doamna Petruța Pîrvan52 a apreciat predica 
mea la 13 ani de Diaconat, după care mi-a scris un 
comentariu: „Doamne ajută în tot lucrul bun și 
multă roadă duhovnicească!”. I-am răspuns: „Vă 
mulțumesc frumos, doamnă Petruța! Numai bine!”.  

După care a distribuit 4 texte ale mele: predica 
la 13 ani de Diaconat, textul despre moarte, textul 
despre cele două mame și predica la nașterea Maicii 

                                           
52 A se vedea:  
https://www.facebook.com/petruta.pirvan.56.  
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Domnului. La ultimul i-am mulțumit: „Vă mulțu- 
mesc mult pentru apreciere, Doamnă Petruța, și vă 
doresc numai bine în tot ceea ce faceți!”. A apreciat 
apoi textul Meriți? al soției mele, sub care a scris: 
„Mare dreptate aveți!”. Dar, ca și Liliana Zamfir, a 
crezut că e textul meu, nu al soției mele.  

Pr. Ionel Bibelea și Petruța Pîrvan au apreciat 
textul despre școală, Petruța Pîrvan scriind sub el: 
„Of! Doamne!”.  

La textul despre moarte, după ce l-a apreciat, 
Petruța Pîrvan a scris: „Cam da!”.  

Pr. Ionel Bibelea, Psa. Florinela Laudă și doam- 
na Petruța Pîrvan au apreciat predica la nașterea 
Născătoarei de Dumnezeu.  

Petruța Pîrvan a apreciat și Sirah 46. Pr. Emil 
Nuță și Diac. Alexandru Mihăilă au apreciat Sirah 
47.  

Am comentat astfel la un articol publicitat de 
Petruța Pîrvan: „Demonii se apropie de oricine. Du- 
hovnicii ne pot face numai atenți la ispite. Iscusiți 
în această luptă ajungem de unii singuri, luminați și 
ajutați de Dumnezeu”.  

 
* 

 
5. 21, sâmbătă, 8 septembrie 2018, 17 grade.  
 
Predică la Duminica anterioară înălțării Sfintei 

Cruci [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/08

/predica-la-duminica-anterioara-inaltarii-sfintei-
cruci-2018/.  

 
Preluată de Petruța Pîrvan, care mi-a scris și 

un comentariu: „Dacă toți am gândi[,] ne-am trăi 
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viețile așa și am avea această claritate în exprimare[, 
lucru care] ar fi minunat! Doamne ajută tuturor!”. I-
am răspuns: „Vă mulțumesc frumos, Doamnă Pe- 
truța! Mult spor în toate și numai bine!”.  

Liliana Zamfir: Mulțumesc Domnului că a fă- 
cut posibil ca să vă citesc, [ca] să[-]mi bucurați su- 
fletul cu cuvântul! Să ne trăiți, sfințite părinte! 

 
Predica a fost apreciată de Petruța Pîrvan, Răz- 

van Marius, Prof. Nicușor Nacu, Pr. Emil Nuță, 
Diac. Alexandru Mihăilă.  

 
Pe la ora 20:  
 
Vai, domnișoara și-a rupt o unghie! Una din 

cele lipite pe adevăratele ei unghii. Și de aceea 
trenul nu va mai ajunge în gară, ci va bea un vin la 
margine de metaforă. 

Vai, o bătrână a încurcat zilele de naștere ale 
nepoților ei! Nu mai își aducea aminte cine e Miru- 
na și cine e Grigore, pentru că nu-i mai văzuse de la 
uitarea ochilor. 

Vai, un învățat al nostru și-a uitat ritmul 
inimii! Semn că unirea poate să fie și anul ăsta și la 
anu’. 

Domnii mei, îmbătrânesc pe fiecare zi ce înti- 
neresc! 

Doamnele mele, nu-mi dau numărul de tele- 
fon pentru că scriu mesaje online! 

În fiecare toamnă mănânc struguri de parcă 
pesta porcină a trecut și încep iarăși să studiez sin- 
taxa bunelor relații între oameni. 

În fiecare toamnă, la fel de nepregătit pentru 
frunze moarte, primesc emoticoane de la tristețe. 
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În fiecare zi te sun, mă suni, vorbim de-o 
veșnicie. 

Vai, ce-a putut să zică starea de uimire! 
Vai, ce îmbrățișare meditativă poate să-ți dea 

starea poetică a mofluzității! 
Vai, ce tineri materialiști am născut noi în fie- 

care vară! 
Le-am dat să bea apă din cana noastră și de 

aceea nu mai au nicio strângere de inimă. 
I-am învățat să fure orice sinceritate. 
I-am făcut bădărani ca noi, ca nu cumva să se 

bucure cineva de ei. 
I-am făcut atenți la neatenție. 
Vai, ce oglinzi perturbatoare avem în baie, în 

geantă, în cap! 
Vai, ce lipsă de cărți avem pe miocard! 
Încoace și încolo toată ziua. Ca o unghie ruptă 

de un uragan. Ca o imprecizie. 
Ca cei care n-am fost niciodată. 
Chiar așa: ca niciodată! 

 
Poem apreciat de Pr. Cristian Celeapcă, Înv. 

Daniel Valentin Chiriță, Psa. Florinela Laudă, Psa. 
Felicia Adomnicăi și Liliana Zamfir.  

 
Marius Constantin Dincă: Urmuzian! 
(Nu știu dacă vă mai amintiți[,] dar frăția 

voastră mi-ați vorbit pentru prima dată de textele 
lui! Și mi-ați și făcut și o demonstrație ca cea de față! 
Ad hoc! Eu n-am uitat-o!).  

Dorin Octavian Picioruș: Nu mai știu mo- 
mentul, dar mă bucur că dumneavoastră îl știți, 
Părinte Marius! Vă mulțumesc frumos pentru sur- 
priză! 

Liliana Zamfir: Cât suntem de nedesăvârșiți! 
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* 
 

5. 8 minute, 9 septembrie 2018, zi de duminică, 
17 grade.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 48, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/09

/intelepciunea-lui-sirah-cap-48-cf-lxx/.    
 
A fost apreciat de Petruța Pîrvan și de Pr. Emil 

Nuță. Doamna Petruța Pîrvan a preluat Sirah 48 la 
ora 6. 29.  

 
Prof. Nicușor Nacu a apreciat predica la naș- 

terea Preacuratei și poemul ultim.  
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Spre seară am publicitat mesajul PS Galaction 
Stângă la început de an școlar, sub titlul: „Binecu- 
vântare la început de an școlar”.  

 
Și a fost apreciat de Ana Mihaela Pădurean, 

Liliana Zamfir, Pr. Cătălin Ionel, Pr. Emil Nuță, Psa. 
Felicia Adomnicăi.   

 
* 

 
Luni, 10 septembrie 2018, soare, 8. 09, 17 grade.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 49, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/10

/intelepciunea-lui-sirah-cap-49-cf-lxx/.  
 
A fost preluat și apreciat de Petruța Pîrvan și 

apreciat de Pr. Emil Nuță. Doamna Petruța spu- 
nând „Amin” acestui capitol scriptural.  

 
* 

 
18 septembrie 2018, zi cu soare, de marți, până 

în ora 12. Am republicitat a 99-a carte TPA, pe care 
am publicat-o acum 4 ani. Nimeni nu a apreciat 
cartea noastră pe zi. Spre seară a fost apreciată de 
Nacu și de Ziggy.   

 

 

108

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/10/intelepciunea-lui-sirah-cap-49-cf-lxx/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/10/intelepciunea-lui-sirah-cap-49-cf-lxx/


* 
 
12. 10, 19 septembrie 2018, zi cu soare, 24 de 

grade.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 50, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/12

/intelepciunea-lui-sirah-cap-50-cf-lxx/.  
 
Pr. Cristian Celeapcă a apreciat articolul meu 

la câteva secunde după publicare. După care a fost 
apreciat de Mioara Baciu, de Petruța Pîrvan (care a 
redistribuit articolul) și de Pr. Emil Nuță.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Am fost bolnav în 

ultima săptămână, sunt în perioada de recuperare, 
și așa se explică absența mea din online. Vă doresc 
numai bine!  

Petruța Pîrvan: Sănătate și ajutor de la Dum- 
nezeu! Doamne ajută!  

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Doamnă Petruța! Mult spor în toate!  

Pr. Ionel Bibelea și-a exprimat bucuria pentru 
faptul că mă simt mai bine prin două emoticoane.  

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Părinte Ionel!  

 
La scurt timp după Sirah 50 am publicitat și 

mesajul ÎPS Teofan Savu pentru referendum, cu 
precizarea: „Mesajul ÎPS Teofan Savu despre legife- 
rarea familiei conține în el și atitudinea corectă față 
de cei care nu ne împărtășesc propriile convingeri”.  
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Mesajul său a fost apreciat de Prof. Nicușor 
Nacu, de Pr. Ionel Bibelea (care l-a redistribuit), de 
Pr. Emil Nuță și de Psa. Felicia Adomnicăi.  

 
* 

 
20 septembrie 2018, zi de joi, 9. 45, 17 grade.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 51, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/13/

intelepciunea-lui-sirah-cap-51-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Petruța Pîrvan, de Pr. Emil Nuță și 

de Psa. Felicia Adomnicăi.  
 
Petruța Pîrvan: Doamne[,] așa ne luminează 

[să ne luminezi] mintea[,] încât să trăim duhovni- 
cește și nu să slujim [să nu mai slujim] doar trupu- 
lui! 

Liliana Zamfir: Amin.  
 

* 
 

21 septembrie 2018, zi de vineri, pe la 9 și ceva 
am comentat la Părintele Profesor Emilian Corni- 
țescu: „Vă mulțumesc frumos, Părinte Profesor, 
pentru detaliile din viața dumneavoastră! Au fost 
revelatoare pentru mine. Vă doresc numai bine!”.  

Emilian Cornițescu: Mulțumesc asemenea.  
 
La 10. 32:  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [17]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/14

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-17/.  
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Memento mori și nostalgia Paradisului [18]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/15/

memento-mori-si-nostalgia-paradisului-18/.  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [19]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/16

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-19/.  
 
Articolele, publicate ca unul singur, au fost 

apreciate de Pr. Emil Nuță, pe când Părintele Profe- 
sor Emilian Cornițescu a apreciat comentariul meu 
la confesiunile sale.  

 
Comentariul meu, la 19. 13, pe pagina Martinei 

Grigoriță53: „Chilia noastră e acolo unde ne umplem 
de pace și de creație în același timp. Iar mie îmi 
place chilia dumneavoastră, Doamnă Martina! Feli- 
citări pentru ea!”.  

Martina Grigoriță: Vă mulțumesc! Mă bucur 
nespus de mult că vă place! 

Dorin Octavian Picioruș: Mai înainte de a fi 
Preot, eu am scris literatură, am pictat și am sculp- 
tat, Doamnă Martina! Iar una dintre chiliile mele 
seamănă cu a dumneavoastră: tablouri ale mele în 
ulei, fotografii de familie, Sfinte Icoane. De aceea 
mă regăsesc în cuibul dumneavoastră de liniște. Vă 
doresc numai bine! 

Martina Grigoriță: Sărut mâna, părinte!   
Dorin Octavian Picioruș: Multă liniște și bu- 

curie, Doamnă Martina!  
 

* 
 

                                           
53 A se vedea:  
https://www.facebook.com/martina.grigorita.   
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7. 48, 24 septembrie 2018, zi de luni.  
 
Fereastra mea, reverenda. Sau cât de mare e 

Preoția: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/24/fere
astra-mea-reverenda-sau-cat-de-mare-e-preotia/.  

 
A fost apreciat de Petruța Pîrvan, care l-a și 

distribuit, de Pr. Emil Nuță, de Pr. Ionel Bibelea, de 
Mioara Baciu, de Psa. Maria Rusu54, de Liliana Zam- 
fir și de Psa. Felicia Adomnicăi.  

 
Petruța Pîrvan: O lucrare măreață[,] pusă în 

slujba lui Dumnezeu și a oamenilor[,] cu o iubire 
inegalabilă! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Doamnă Petruța! 

Liliana Zamfir: Doamne ajută! Respect! 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 

nă Liliana! Vă mulțumesc frumos!  
 

* 
 
25 septembrie 2018, zi de marți, înnorată, 12 

grade.  
 
La Pr. Marius Constantin Dincă: „Multă sănă- 

tate și împlinire, Părinte Marius!”.   
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [20]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/18

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-20/.   
 

                                           
54 A se vedea:  
https://www.facebook.com/maria.rusu.7731247.   
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Memento mori și nostalgia Paradisului [21]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/19

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-21/.  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [22]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/20

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-22/.  
Apreciate de Anda Draga55.  
 
Cine de cine se folosește? A se vedea:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/25

/cine-de-cine-se-foloseste/.  
 
Apreciat de Liliana Zamfir, Prof. Nicușor Nacu 

și Psa. Felicia Adomnicăi.   
 
Liliana Zamfir: Suntem mădulare ale [mădula- 

rele] unui singur trup!  
 
Prof. Nicușor Nacu și Prof. Cristina Gavriluță 

au apreciat în această seară textul meu despre 
reverendă și Preoție din 24 septembrie 2018. E încă 
soare, 17 grade, 18. 29.  

 
* 

 
9. 03, 26 septembrie 2018, zi de miercuri, cu 

soare, 9 grade.  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [23]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/21

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-23/.  
 

                                           
55 A se vedea:   
https://www.facebook.com/Andalieben.  
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Memento mori și nostalgia Paradisului [24]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/22

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-24/.  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [25]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/23

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-25/.   
 
Apreciate de Pr. Emil Nuță și de Mioara Baciu.  
 
Povestea unei boli providențiale:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/26

/povestea-unei-boli-providentiale/.  
 
Apreciat de Diac. Alexandru Mihăilă, Prof. 

Nicușor Nacu, Liliana Zamfir, Pr. Emil Nuță, Pr. 
Cristian Celeapcă, Adrian Samoilă, Gina Amza și 
Doina Stuparu56.  

 
Alexandru Mihăilă: Multă sănătate! Tot răul 

spre bine.  
Dorin Octavian Picioruș: Da, Părinte Alexan- 

dru, tot răul a fost spre un mare bine! Vă mulțumesc 
foarte mult pentru prietenie și rugăciune! Numai 
bine! 

Liliana Zamfir: Să ne trăiți, sfințite părinte! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Liliana! Mult spor în toate! 
Doina Stuparu: Sănătate multă! Doamne ajută! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Doina! Numai bine!  
Marius-Florin Isbiceanu: Sănătate multă!  

                                           
56 Idem:  
https://www.facebook.com/maria.ionica.1957.   
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Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Domnule Marius! Mult spor în toate!  

Gina Amza: Multă sănătate[,] părinte!!!! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Gina! Numai bine întregii familii!  
Visarion Alexa: Doamne miluiește! Sănătate...  
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Părinte Visarion! Dumnezeu să vă bucure în 
tot ceea ce faceți!  

Cătălin Crîmu57: Multă sănătate, Părinte Octa- 
vian! Vă îndemn să aveți cât mai multă grijă de să- 
nătate! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Domnule Cătălin, și așa voi face! Toată bine- 
cuvântarea din partea mea!  

 
* 
 

4. 40, 28 septembrie, 12 grade, zi de vineri.  
 
Predică la Duminica a XIX-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/28/pre
dica-la-duminica-a-xix-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Apreciată și redistribuită de Petruța Pîrvan. 

Apreciată și de Pr. Emil Nuță, Liliana Zamfir, Gina 
Amza, Prof. Nicușor Nacu și Psa. Felicia Adomnicăi.   

 
Petruța Pîrvan: Doamne ajută[!] Să rămânem 

puternic ancorați în învățăturile părinților noștrii ca 
să păstrăm neîntinată credința strămoșească! 

                                           
57 A se vedea:  
https://www.facebook.com/samoila.adrian.52.  
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Liliana Zamfir: Doamne ajută, sfințite părinte! 
Mă tem că poporul e împărțit [și] confuz! Oamenii 
trăiesc în sintonie58 cu televizorul!  

 
* 

 
29 septembrie 2018, zi de sâmbătă, cu soare, 21 

de grade. La ziua de naștere a Părintelui Stelian 
Oleg Velea: „La mulți ani, Părinte Stelian, multă 
sănătate, bucurie și împlinire în slujirea dumnea- 
voastră și în viața de familie! Dumnezeu să vă 
întărească în tot lucrul cel bun!”. Răspunsul său: 
„Mulțumesc frumos!”.  

 
15. 24:  
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [26]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/27

/memento-mori-si-nostalgia-paradisului-26/.  
 
Apreciat de Mioara Baciu, Petruța Pîrvan, Pr. 

Emil Nuță și Prof. Nicușor Nacu.  
 
Deodată am auzit ploaia venind:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/29

/deodata-am-auzit-ploaia-venind/.  
 
Apreciat de Elena Ciurlic59, Mioara Baciu, Pr. 

Emil Nuță, Prof. Nicușor Nacu, Petruța Pîrvan, Psa. 
Felicia Adomnicăi.  

 
Irina Nechit a publicat o poezie a sa, iar eu am 

publicat la 19. 44, la comentarii, după câteva 

                                           
58 Acord.  
59 A se vedea: https://www.facebook.com/Enacrlc.  
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minute, o altă poezie folosindu-mă de imaginile 
cheie din poezia ei:  

 
Călimara, spărgând pavajul indiferenței co- 

mune, a ieșit la suprafață ca să fie mai înaltă decât 
orice întrebare, decât orice confuzie, decât orice 
idioțenie. 

Praful orașului nu s-a pus pe cuvinte. 
Nu a trezit niciun compromis, nicio letargie. 
Din mijlocul pieței călimara nu a vorbit, ci a 

țipat de-a dreptul în surzenia noastră. 
Pentru că viața mea și a ta nu e o noapte 

adâncă, ci o dimineață generoasă, cu totul ingenuă, 
care scrie cu toată cerneala. 

 
Apreciată de  
 

 
 

* 
 

30 septembrie 2018, zi de duminică, 13. 30, 
soare.  

 
La 11 ani de Patriarhat  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/30

/la-11-ani-de-patriarhat/.  
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Articol apreciat de Florin Valeriu Purcea (în 
primele secunde de la publicare), Alexandru Bu-
larca, Pr. Stelian Oleg Velea, Psa. Maria Rusu și Prof. 
Nicușor Nacu.  

 
* 
 

9. 21, 1 octombrie 2018, zi de luni, înnorată, 12 
grade.  

 
Când sună telefonul:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/09/30

/cand-suna-telefonul/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță și de Liliana Zamfir.  
 
Eleva surpriză:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/01/

eleva-surpriza/.  
 
Apreciat de Mioara Baciu, Pr. Emil Nuță, 

Liliana Zamfir și Prof. Nicușor Nacu.  
 
Am republicat predica din 2015 la acope- 

rământul Maicii Domnului și ea a fost apreciată de 
Liliana Zamfir. Care a scris într-un comentariu: 
„Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de 
tot răul cu cinstitul tău acoperământ!”.  

 
Am publicitat fila video cu Nunta de la Sinaia 

și am scris deasupra ei: „Predica ÎPS Calinic Argatu 
de la această Nuntă ar trebui predată la Omiletică 
ca paradigmă predicatorială. Pentru că ea este cor- 
dială, confesivă și afectuoasă și de aceea plină de 
adevăr. Dar, mai presus de toate, e memorabilă, 
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pentru că e rostită din interiorul vieții și al bucuriei 
mirilor. Pentru că nu poți vorbi autentic despre 
cineva fără să îl cunoști foarte bine.  

Iar Arhiepiscopul Calinic și-a permis glume 
rafinate și înțepături neapărate tocmai pentru că s-
a simțit în familie, știind cu cine are de-a face. 
Imaginea e defazată în fila video, dar se înțelege 
destul de bine atmosfera momentului”. Articolul 
meu a fost apreciat de Răzvan Marius.  

 
Am comentat în subsolul fotografiilor care au 

prezentat Botezul Cristianei Ioana, o tânără filipi- 
neză convertită la credința ortodoxă: „Bine ați venit 
în Biserica lui Dumnezeu, Doamnă Cristiana! Dum- 
nezeu să vă întărească în tot lucrul cel bun și să vă 
lumineze mereu spre a face voia Lui! La mulți ani!”. 
Comentariul meu a fost apreciat de Andreea Elena 
Dia, de proprietarul unei vile din Bușteni și de Prot. 
Cristian Ioana60, pe pagina căruia am comentat, și 
care este socrul Cristianei Ioana.  

 
* 

 
2 octombrie 2018, zi de marți, însorită, 16 grade 

la ora 10.00. La 8. 32 am scris pe pagina Părintelui 
Valentin Chircu61, cu ocazia zilei sale de naștere. 
Mesajul meu a fost acesta: „La mulți ani, Părinte 
Valentin, multă sănătate și putere de muncă, multă 
întărire în slujirea și în viața dumneavoastră de 
familie, și să le trăiți pe toate cu inimă bună și 
milostivă! Dumnezeu să vă lumineze și să bucure în 

                                           
60 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000088

24292061.  
61 Idem: https://www.facebook.com/chircu.valy.  
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tot lucrul cel bun pe care îl faceți! Vă sunt mereu 
aproape prin rugăciune și prietenie. Numai bine!”.  

Părintele Valentin Chircu: „Mulțumesc fru- 
mos!”. Și a apreciat comentariul meu pe 3 octom- 
brie, împreună cu Părintele Ionel Bibelea.  

 
* 

 
Pe 3 octombrie 2018, într-o zi de miercuri, 

însorită, Elena Anton62 a apreciat un articol al meu 
și două ale soției mele.  

 
* 

 
 
4 octombrie 2018, zi de joi, 15. 58, zi cu soare, 

22 de grade.  

                                           
62 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000046

49535737.  
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Înțelepciunea lui Sirah:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/04

/intelepciunea-lui-sirah/.  
 
E vorba despre a 164-a carte TPA pe care am 

publicat-o la nivel online. 
 
Apreciată de Psa. Felicia Adomnicăi, Gina 

Amza, Pr. Emil Nuță și Prof. Nicușor Nacu. Nacu a 
apreciat și predica mea de la 1 octombrie 2015. Ea a 
fost apreciată mai apoi și de Petruța Pîrvan, Ziggy 
Isaac și Diac. Alexandru Mihăilă.  

 
* 
 

10. 24, 5 octombrie 2018, soare, zi de joi, 13 
grade.  

 
Predică la Duminica a XX-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/05/pred
ica-la-duminica-a-xx-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Apreciată de Psa. Maria Rusu, Pr. Ciprian 

Adomnicăi, Psa. Felicia Adomnicăi, Pr. Emil Nuță, 
Pr. Ionel Bibelea și Prof. Nicușor Nacu.  

 
* 
 

Pe 7 octombrie 2018, în zi de duminică, am 
felicitat de ziua lor de naștere pe Adrian Ivana și 
Claudiu Cenușă.  

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani și multă 
sănătate, Domnule Adrian, și mult spor în tot ceea 
ce faceți! 
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Adrian Ivana: Mulțumesc.  
Și a apreciat comentariul meu.  
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Dom- 

nule Claudiu, și mult spor în tot ceea ce faceți! 
Numai bine!  

Claudiu Cenușă a apreciat comentariul meu.  
 

* 
 
Pe 8 octombrie 2018, în zi de luni, l-am felicitat 

de ziua lui de naștere pe Valentin Lică.  
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Dom- 

nule Valentin, multă sănătate și multe cărți citite, 
fără să vă lăsați de scris și de tradus! Dumnezeu să 
vă întărească în tot lucrul cel bun! Numai bine!  

Valentin Lică: Mulțumesc mult, părinte! 
Și a apreciat comentariul meu.  
 

* 
 

9. 59, marți, 9 octombrie 2018, zi cu soare, 15 
grade.  

 
Un câine pervers:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/02

/un-caine-pervers/.  
Petruța Pîrvan: Câți oameni nu procedează la 

fel? 
Pr. Emil Nuță a apreciat articolul meu, alături 

de Pr. Marian Vai, Doina Stuparu și Liliana Zamfir.   
 
 
Memento mori și nostalgia Paradisului [27]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/03/

memento-mori-si-nostalgia-paradisului-27/.  
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Pași repezi:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/04

/pasi-repezi/.  
 
Petruța Pîrvan: Aveți dreptate! Doamne ajută! 
 
Apreciat de Petruța Pîrvan, Doina Stuparu, 

Psa. Maria Rusu, Pr. Marian Vai, Liliana Zamfir și 
Prof. Nicușor Nacu.  

 
Deasupra fântânilor arteziene de la Unirii am 

scris: "Stam și filmam apa și, deodată, au dat drumul 
la arteziene!", mi-a spus soția mea, când mi-a trimis 
această filă video.  

 
Apreciată de Ana Mihaela Pădurean, Doina 

Stuparu, Gina Amza, Mirela Tănase, Adrian Ivana, 
Petruța Pîrvan și Liliana Zamfir.  

 
Liliana Zamfir: Recunosc fântânile de la Uni- 

rea, din București!  
 

* 
 

10. 56, miercuri, 10 octombrie 2016, soare, 16 
grade.  

 
Predică la Duminica a XXI-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/10/predi
ca-la-duminica-a-xxi-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Părintele Marian Vai a apreciat primul predica 

(după 20 de minute de la publicare), după care a 
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fost apreciată de Psa. Maria Rusu și de Alexandru 
Bularca, care au preluat-0 pe paginile lor.  

 
* 

 
Joi, 11 octombrie 2018, soare și nori, 16 grade.  
Petruța Pîrvan a apreciat predica pentru du- 

minică, a preluat-o și a spus: „Înțelepte îndemnuri! 
Doamne ajută neputinței noastre!”.  

A fost apreciată și de Prof. Nicușor Nacu.  
 

* 
 

Pe 13 octombrie 2018, zi de sâmbătă cu soare, 
am publicat o conferință TED, deasupra căreia am 
scris: „Principii și acțiuni pentru a învăța repede o 
limbă străină”. Ea a fost preluată și apreciată de Răz- 
van Marius.  

 
* 
 

Pe 14 octombrie 2018, zi de duminică însorită, 
la 17. 41, am publicat predica de mulțumire a ÎPS 
Teofan Savu. Cu titlul: „Mărturisire și nevoință”. Ea 
a fost apreciată de Psa. Maria Rusu, Prot. Cristian 
Ioana și Pr. Emil Nuță.  

 
De hramul Bisericii, de Sfânta Paraschevi, l-am 

felicitat pe Pr. Marius Constantin Dincă: „La mulți 
ani și multă bucurie!”. Comentariul meu a fost 
apreciat de Părintele Marius și de Pr. Costel Netu.  

La care Părintele Marius Dincă mi-a răspuns: 
„Vă mulțumesc din suflet, părinte!”.  

 
* 
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Pe 15 octombrie 2018, zi de luni, cu soare, l-am 
felicitat de ziua numelui pe Gigi Smadoi: „La mulți 
ani, Domnule Gigi, multă sănătate și putere de 
muncă! Dumnezeu să vă întărească și să vă lumi- 
neze întru toate!”. La care mi-a răspuns prin: „Vă 
mulțumesc!”.  

 
* 
 

13. 12, marți, 16 octombrie 2018, zi cu soare, 21 
de grade.  

 
Caravana cu noutăți:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/11/

caravana-cu-noutati/.  
 
Apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi și de Pr. 

Emil Nuță.  
 
Prezentul citește în ochii tăi:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/12/

prezentul-citeste-in-ochii-tai/.  
 
Apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi, Pr. Emil 

Nuță, Gina Amza, Petruța Pîrvan, Liliana Zamfir.  
 
 Petruța Pîrvan: Cugetări pline de înțelepciu- 

ne, o bună sursă la care să meditezi profund! Doam- 
ne ajută!  

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Doamnă Petruța! Mult spor în toate și sănă- 
tate!  

 
Exemplu clasic:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/13/
exemplu-clasic/.  

 
Apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi, Pr. Emil 

Nuță și Cristina Neata.  
 
Predică la Vecernie, la pomenirea a doi Sfinți 

făcători de minuni [13 octombrie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/13/

predica-la-vecernie-la-pomenirea-a-doi-sfinti-
facatori-de-minuni-13-octombrie-2018/.  

 
Apreciată de Petruța Pîrvan.  
 
Petruța Pîrvan: Cu ale lor sfinte rugăciuni[,] 

Doamne[,] Iisuse Hristoase[,] Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește-ne pe noi[,] păcătoșii!   

 
* 

12. 11, 18 octombrie 2018, zi de joi, cu soare și 
nori, 18 grade.  

 
Lucas 19, 1-10, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/14/

lucas-19-1-10-cf-byz/.  
 
Apreciat de Diac. Alexandru Mihăilă.  
 
Temniță și duhovnicie [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/15/

temnita-si-duhovnicie-1/.  
 
Apreciat de Prof. Nicușor Nacu, Cosmin Mi- 

nea, Psa. Maria Rusu, Mioara Baciu și Psa. Felicia 
Adomnicăi.   
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Psalmii lui Salomon. Psalmul 1, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/16/

psalmii-lui-salomon-psalmul-1-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Diac. Alexandru Mihăilă și de 

Mioara Baciu.  
 

* 
 
8. 45, cer înnorat, 19 octombrie 2018, zi de 

vineri, 12 grade.  
 
Eminescu: creație și mântuire:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/09

/eminescu-creatie-si-mantuire/.  
 
Apreciat de Pr. Ionel Bibelea și Psa. Maria 

Rusu.  
 
Sfârșitul postmodernismului:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/08

/sfarsitul-postmodernismului/.   
 
Apreciat de Cosmin Minea, Psa. Maria Rusu, 

Prot. Cristian Ioana, Prof. Nicușor Nacu.  
 
Marius Constantin Dincă: Articolul doamnei 

preotese? 
Dorin Octavian Picioruș: Da! 
Marius Constantin Dincă: Excelent sintetizat! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim fru- 

mos, Părinte Marius! 
 
Brățară de aur:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/07/
bratara-de-aur/.  

 
Apreciat de Psa. Maria Rusu și Prof. Nicușor 

Nacu.  
 
Predică la Duminica a XXIII-a după Cinci- 

zecime [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/17/

predica-la-duminica-a-xxiii-a-dupa-cincizecime-
2018/.  

 
Apreciată de Prof. Nicușor Nacu.  
 
La ora 22. 25 am publicitat un discurs al Acad. 

Ioan Aurel Pop, susținut în Biserica Părintelui Gale- 
riu, cu titlul: „Pașii providențiali spre marea unire a 
românilor”.  

 
Pe 20 octombrie 2018 el a fost apreciat de Prot. 

Cristian Ioana.  
 
* 
 

Duminică, 21 octombrie 2018, 4. 38, 11 grade.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [27]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/18/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-27/.  

 
Apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi.  
 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 2, cf. LXX:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/19/
psalmii-lui-salomon-psalmul-2-cf-lxx/.  

 
Lucas 19, 11-28, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/20

/lucas-19-11-28-cf-byz/.  
 
Apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi.  
 
Pr. Alexandru Arion63 a apreciat articolul soției 

mele despre sfârșitul postmodernismului.  
 
Am preluat de pe Twitter o filă video emo- 

ționantă: nașterea unui elefant. Iar la stigătul ma- 
mei sale, întreaga comunitate de elefanți s-a strâns 
și l-a protejat pe cel nou născut. De aceea am 
publicitat această filă sub titlul: „Nașterea unui nou 
elefant și ce face comunitatea la vederea evenimen- 
tului”.  

* 
 

22 octombrie 2018, zi de luni, am preluat o filă 
video de pe You Tube, deasupra căreia am scris: 
„Sfintele Moaște ale Sfântului Savvas cel Sfințit. 
Schimbarea hainelor și punerea lor în raclă nouă”.  

 
Apreciată și distribuită de către Liliana Zamfir 

și apreciată de Răzvan Marius.  
 

* 
 

23 octombrie 2018, zi de marți, 19. 05, deja 
întuneric, 15 grade.  

                                           
63 A se vedea:  
https://www.facebook.com/alexander.arion.3.  
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Temniță și duhovnicie [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/21/

temnita-si-duhovnicie-2/.  
 
Apreciat de Pr. Ionel Bibelea (care a tastat și 

un emoticon prin care și-a exprimat durerea până la 
lacrimi), Petruța Pîrvan, Prof. Nicușor Nacu și Psa. 
Maria Rusu.  

 
De la Melancolie la Plumb sau de la Eminescu 

la Bacovia:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/22/

de-la-melancolie-la-plumb-sau-de-la-eminescu-la-
bacovia/.  

 
Încă o ladă frigorifică:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/23/

inca-o-lada-frigorifica/.  
 
Apreciat de Cosmin Minea, Liliana Zamfir și 

Gina Amza.  
 
* 
 

11. 23, 25 octombrie 2018, zi de joi, cu soare, 12 
grade.  

 
Am publicitat pe la ora 9 o filă video cu Lavra 

Pecerska din Kiev. Și ea a fost apreciată de Pr. Emil 
Nuță.  

 
11. 25: Hedonismul nostru cotidian:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/24/

hedonismul-nostru-cotidian/.  
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Apreciat de Cosmin Minea, Pr. Ionel Bibelea, 
Pr. Maria Rusu, Liliana Zamfir, Prof. Nicușor Nacu. 
Liliana Zamfir a scris la comentarii: „Noaptea min- 
ții!”.  

 
Predică la cei doi Sfinți Dimitrios [26-27 oc- 

tombrie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/25/

predica-la-cei-doi-sfinti-dimitrios-26-27-
octombrie-2018/.  

 
Pr. Visarion Alexa și Petruța Pîrvan au apreciat 

predica. Petruța Pîrvan a distribuit-o și a scris la 
comentarii: „Cu ale lor sfinte rugăciuni[,] Doam- 
ne[,] Iisuse Hristoase[,] miluiește-ne pe noi[,] păcă- 
toșii!”.  

* 
 

5. 17, 26 octombrie 2018, zi de vineri, 8 grade.  
 
Predică la Duminica a XXIV-a după Cinci- 

zecime [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/26

/predica-la-duminica-a-xxiv-a-dupa-cincizecime-
2018/.  

 
Apreciată de Liliana Zamfir, Psa. Maria Rusu, 

Pr. Emil Nuță și Pr. Ionel Bibelea.  
 
Prof. Nicușor Nacu, Liliana Zamfir și Prot. 

Cristian Ioana au apreciat predica la cei doi Sfinți 
Dimitrios și Zamfir a scris: „Amin! Să ne trăiți, sfin- 
țite părinte!”.  

 
* 
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6. 56, 29 octombrie 2018, zi de luni, 11 grade.  
 
Predica la împlinirea a 41 de ani [31 octombrie 

2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/29/pred
ica-la-implinirea-a-41-de-ani-31-octombrie-2018/.  

 
Petruța Pîrvan a distribuit predica și a scris la 

comentarii: „Vă doresc multă sănătate și împliniri 
duhovnicești și sufletești! Fiți lumina și călăuza 
celor ce caută cu înfrigurare Împărăția Cerească!”. I-
am răspuns: „Vă mulțumesc frumos, Doamnă Pe- 
truța! Dumnezeu să vă bucure întotdeauna!”.  

Părintele Alexandru Mihăilă: „La mulți ani, pă- 
rinte! Vă spun de pe acum”.  

Dorin Octavian Picioruș: „Vă mulțumesc fru- 
mos, Părinte Alexandru, pentru toată disponibilita- 
tea pe care mi-ați arătat-o! Numai bine și multă îm- 
plinire în tot ceea ce faceți!”.  

 
Predica la 41 de ani a fost apreciată de Rodica 

Lupu, Mioara Baciu, Pr. Emil Nuță, Pr. Alexandru 
Arion, Pr. Ionel Bibelea, Petruța Pîrvan, Psa. Maria 
Rusu, Prof. Nicușor Nacu, Diac. Alexandru Mihăilă.  

 
Doamna Rodica Lupu64 a apreciat articolul 

despre hedonism și predica la duminica a 24-a după 
Cincizecime.  

 
Doamna Petruța Pîrvan a preluat predica la 

duminica a 24-a și a scris la comentarii: „Amin! 
Doamne ajută tuturor!”. Iar Liliana Zamfir: „Amin! 
Mulțumiri!”.  

                                           
64 A se vedea:  
https://www.facebook.com/rodica.lupu.office.  
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Spre seară am republicitat 3 cărți publicate de 
mine: Acatistul de la 31 octombrie, cartea de bucate 
a bunicii mele și Parimiele lui Salomon. Acatistul a 
fost apreciat de Pr. Ionel Bibelea, Pr. Cristian Ce- 
leapcă, Pr. Emil Nuță, Alexandru Bularca și Prof. 
Nicușor Nacu, iar cartea Sfântului Salomon a fost 
apreciată de Pr. Ionel Bibelea și Pr. George Valentin 
Boghian.  

 
* 
 

15. 42, 30 octombrie 2018, zi de marți, 25 de 
grade.  

 
Pentru ca să comparăm 41 cu 37 și 39... 
 
Predica la împlinirea vârstei de 39 de ani [31 

octombrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/30/

predica-la-implinirea-varstei-de-39-de-ani-31-
octombrie-2016/.   

 
La mulți ani tuturor și multă împlinire în tot 

ceea ce faceți! Predică la împlinirea vârstei de 37 de 
ani: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/30/pred
ica-la-37-de-ani-31-octombrie-2014/.  

 
Apreciate de Liliana Zamfir și Pr. Emil Nuță.  
 

* 
 
31 octombrie 2018, zi de miercuri, la împlinirea 

a 41 de ani, cu mult soare, 27 de grade la prânz.  
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Liliana Zamfir a apreciat cartea de bucate a bu- 
nicii mele. 

 
Am republicitat studiul despre viața Sfântului 

Macarios Romanul și a fost apreciat de Pr. Ionel Bi- 
belea și de Răzvan Marius, și un mic text despre ex- 
tremismul ortodox românesc, apreciat de Pr. Ionel 
Bibelea, Liliana Zamfir și Alexandru Bularca. 
Părintele Ionel Bibelea a scris două comentarii: 
„Corect” și „De aici și decalajele din ortodoxie[,] 
care sunt din ce în ce mai des[e][,] din păcate”. 

 
* 
 

1 noiembrie 2018, zi de joi, cu cer înnorat, 14 
grade. La sugestia Facebookului au început urările 
de ziua mea.  

 
Adrian Ivana: La mulți ani! 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Dom- 

nule Adrian! Vă mulțumesc frumos!  
Comentariu apreciat de Adrian Ivana.  
Silimon Emanuel: La mulți și binecuvântați 

ani! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Părinte Emanuel! Mult spor în activitatea pas- 
torală și profesorală!  

Cătălin Ionuț Cașcaval: La mulți ani! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Domnule Cătălin! Mult spor în activitatea 
dumneavoastră profesorală!  

Lazăr Irinel: La mulți ani binecuvântați, pă- 
rinte! 

Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Părinte 
Irinel! Vă mulțumesc frumos pentru urare! 
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Maria Rusu: La mulți și fericiți ani! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Preoteasă Maria, și să nu încetați să 
pictați! 

Maria Rusu: O să mă străduiesc. Sănătate și 
gânduri bune! 

Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 
nă Maria! Vă mulțumesc mult! 

Maria Rusu: Doamne ajută! Să aveți o zi minu- 
nată! 

Martina Grigoriță: La mulți ani!  
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Doam- 

nă Martina, să vă bucurați de copil cu inimă bună și 
să pictați din perspective tot mai inedite! Numai 
bine!  

A apreciat comentariul meu.  
Martina Grigoriță: Sărut mâna, părinte! 
Liliana Zamfir: Întru mulți ani binecuvântați 

de Bunul Dumnezeu! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Liliana! Și dacă m-ați văzut în cuvin- 
tele mele, să știți că așa arăt și în realitate. Numai 
bine! 

Liliana Zamfir: Sărut dreapta! 
Emil Nuță: La mulți ani frumoși, sănătoși și 

binecuvântați!  
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Părinte Emil, și să auzim că se petrec numai 
lucruri bune în slujirea dumneavoastră preoțească! 
Multă binecuvântare întregii familii!  

A apreciat comentariul meu.  
Ionel Bibelea: La mulți ani, sănătate, iubire, 

stimă și respect din partea mea. Să-ți dea Dum- 
nezeu să ai parte doar de momente și clipe de ne- 
uitat, să obți[i] cea ce îți dorești cu adevărat, să 

135



găsești calea spre împlinire, realizare și fericire. La 
mulți ani! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc foarte 
mult, Părinte Ionel, și vă asigur de prietenia și de 
rugăciunea mea continuă! Multă sănătate întregii 
familii și multă împlinire duhovnicească! Vă sunt 
mereu aproape! 

A apreciat comentariul meu.  
Nicu Gavriluță: La mulți ani! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Domnule Profesor Nicu Gavriluță, și vă do- 
resc numai bine și mult spor în activitatea dum- 
neavoastră profesorală!  

 
11.07: Temniță și duhovnicie [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/27/

temnita-si-duhovnicie-3/.  
 
Apreciat de Psa. Maria Rusu și de Pr. Emil 

Nuță.   
 
Lucian Blaga: trei arte poetice și alte poeme [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/28/

lucian-blaga-trei-arte-poetice-si-alte-poeme-1/.  
 
Apreciat de Pr. Emanuel Silimon și de Petruța 

Pîrvan.  
 
Lucian Blaga: trei arte poetice și alte poeme 

[2]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/30/lucia
n-blaga-trei-arte-poetice-si-alte-poeme-2/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
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Poezie de vino, vin’:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/31/

poezie-de-vino-vin/.  
 
Apreciată de Pr. Emil Nuță. 
 
Liliana Zamfir: Minunată poezie! Fără nădej- 

dea în Dumnezeu nu avem oxigen! Respect! 
 
Poezia merge cu tine:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/31/

poezia-merge-cu-tine/. 
 
Apreciată de Psa. Maria Rusu, Petruța Pîrvan 

și Pr. Emil Nuță.  
 
Petruța Pîrvan: Bucuria Învierii [Domnului] să 

o trăiți în fiecare zi! La mulți și binecuvântați ani!  
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Petruța, și Dumnezeu să vă întă- 
rească în tot lucrul cel bun! Multă bucurie întregii 
familii!  

A fost apreciat comentariul meu. După care 
Petruța Pîrvan a apreciat două articole de azi și ura- 
rea Părintelui Ionel Bibelea.  

Cătălin Ionel: La mulți ani! Bucurie și mân- 
tuire întru Hristos! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Părinte Cătălin, și vă doresc multă putere de 
slujire și multă răbdare în a prezenta și celor care 
nu ne cunosc echilibrul teologiei și al vieții ortodoxe 
românești! Multă bucurie întregii familii!  

Valentin Chircu: La mulți, rodnici și binecu- 
vântați ani[,] părinte Dorin! 

137

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/31/poezie-de-vino-vin/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/31/poezie-de-vino-vin/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/31/poezia-merge-cu-tine/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/31/poezia-merge-cu-tine/


Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Părinte Valentin, că sunteți împreună cu mine 
și că mă pomeniți în rugăciunile dumneavoastră! 
Multă sănătate și bucurie întregii familii!  

Cătălin Crîmu: Întru mulți și binecuvântați 
ani, p[ă]r.[inte] Octavian! Fie ca pacea, sănătatea și 
gândul bun să vă fie izvoare nesecate în viață!  

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Domnule Cătălin! Dumnezeu să vă întărească 
în tot lucrul cel bun pe care îl faceți! Numai bine! 

Cătălin Crîmu: Vă mulțumesc mult! Doamne 
ajută!  

 
* 
 

6. 31, 2 noiembrie 2018, zi de vineri, 13 grade, 
cer înnorat.  

 
Erori critice intenționate:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/01/

erori-critice-intentionate/.  
 
Apreciat de Pr. Emanuel Silimon și de Pr. Emil 

Nuță.  
 
Predică la Duminica a XXII-a după Cinci- 

zecime [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/02/

predica-la-duminica-a-xxii-a-dupa-cincizecime-
2018/.  

                Apreciată de Pr. Emil Nuță. 
 

* 
8. 08, 7 noiembrie 2018, zi de miercuri, cer 

înnorat, 10 grade.  
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Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 
ludicul [28]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/03/
marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-28/.  

 
Apreciat de Pr. Cristian Celeapcă, Pr. Emanuel 

Silimon și Psa. Maria Rusu.  
 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 3, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/04/

psalmii-lui-salomon-psalmul-3-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Pr. Cristian Celeapcă și de Pr. 

Emanuel Silimon.   
 
Cântări duhovnicești la 5 noiembrie:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/05/

cantari-duhovnicesti-la-5-noiembrie/.  
 
Apreciate de Pr. Cristian Celeapcă, Pr. Ema- 

nuel Silimon, Prot. Cristian Ioana, Psa. Maria Rusu, 
Petruța Pârvan (care l-a distribuit și a zis „Amin” la 
comentarii) și de Pr. Sorin Nistor65.  

 
Temniță și duhovnicie [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/06/

temnita-si-duhovnicie-4/.  
 
Apreciat de Pr. Cristian Celeapcă, Pr. Emanuel 

Silimon și Psa. Maria Rusu.  
 

                                           
65 A se vedea:  
https://www.facebook.com/sorin.nistor.5220.  
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Predică la sinaxa Sfinților Arhangheli Mihail și 
Gavriil și a tuturor Sfintelor, Netrupeștilor și Cereș- 
tilor Puteri [8 noiembrie 2018]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/07/
predica-la-sinaxa-sfintilor-arhangheli-mihail-si-
gavriil-si-a-tuturor-sfintelor-netrupestilor-si-
cerestilor-puteri-8-noiembrie-2018/.  

 
Apreciată de Pr. Cristian Celeapcă, Pr. Ema- 

nuel Silimon66 și Pr. Sorin Nistor. 
 
Am republicitat un articol despre Părintele 

Necula și a 126-a carte TPA. Epistola către Colossei 
a fost apreciată a doua zi, pe 8 noiembrie 2018, de 
Pr. Sorin Nistor, Pr. Emanuel Silimon, Pr. Emil Nuță 
și Prot. Cristian Ioana, pe când Liliana Zamfir a 
apreciat articolul. Articolul despre nivelul predi- 
cilor și al conferințelor Părintelui Constantin Necu- 
la l-am introdus prin aforismul: „Adevărul are întot- 
deauna același gust: cel al sincerității”.  

 
* 
 

7. 52, vineri, 9 noiembrie 2018, soare, 5 grade.  
 
Predică la Duminica a XXV-a după Cinci- 

zecime [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/08/

predica-la-duminica-a-xxv-a-dupa-cincizecime-
2018/. 

Apreciată de Pr. Emanuel Silimon, Pr. Ionel 
Bibelea, Gina Amza și Pr. Alexandru Arion.  

 

                                           
66 Părinții Celeapcă și Silimon au preciat toate cele 5 

articole de azi în primele minute de la publicare.  
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Cântări duhovnicești la 9 noiembrie:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/09/

cantari-duhovnicesti-la-9-noiembrie/.  
 
Apreciate de Pr. Emil Nuță, Psa. Maria Rusu, 

Liliana Zamfir, care a și distribuit acest articol, și de 
Ana Maria Trandafir67.  

 
* 
 

10 noiembrie 2018, zi de sâmbătă. Pr. Cătălin 
Ionel și Pr. Alexandru Arion au apreciat articolul 
despre Părintele Constantin Necula.  

 
* 
 

11 noiembrie 2018, duminică, 5.07, 3 grade.  
 
 Abandonul conștiinței:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/10/

abandonul-constiintei/.  
 
Cântări duhovnicești la 11 noiembrie:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/11/c

antari-duhovnicesti-la-11-noiembrie/.  
 
Apreciate de Pr. Ionel Bibelea.  
 

* 
12 noiembrie 2018, zi de luni, cu ceață, 8 grade.  
 
Din 2014. Predică la pomenirea Sfântului Ioan 

Gură de Aur [13 noiembrie 2014]:  

                                           
67 A se vedea:  
https://www.facebook.com/anamaria.trandafir.963.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/12/
predica-la-pomenirea-sfantului-ioan-gura-de-aur-
13-noiembrie-2014/.  

 
Apreciată de Martina Grigoriță, Pr. Emil Nuță 

și Pr. Ionel Bibelea.   
 

* 
 
14 noiembrie 2018, zi de miercuri, înnorată. În- 

ceputul Postului Nașterii Domnului.  
 
Sub titlul „Despre Părintele Sofian Boghiu” am 

publicitat Colocviul Întâlnirea cu Duhovnicul (2018). 
Părintele Sofian Boghiu, sesiunea a II-a, transmisă 
online de Doxologia.  

 
Fila video a fost apreciată de Pr. Emil Nuță și 

de Mioara Baciu.  
 
Ionela Elena Safterie68 a apreciat o fotografie a 

mea, cântările la Sfântul Minas și cartea Întrebări și 
răspunsuri teologice (vol. 1).  

 
* 

 
16 noiembrie 2018, zi de vineri. Am republicitat 

teza postdoctorală a soției mele. Pe care am pu- 
blicat-o acum 3 ani.  

* 
 

17 noiembrie 2018, zi de sâmbătă, două grade, 
5. 34.  

                                           
68 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ionelaelena.safterie.  
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Predică la Duminica a XXVI-a după Cinci- 
zecime [2018]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/16/
predica-la-duminica-a-xxvi-a-dupa-cincizecime-
2018/.  

 
Apreciată de Gina Amza, Petruța Pîrvan (care 

a și preluat-o pe pagina ei), Psa. Maria Rusu și Pr. 
Emil Nuță.  

Petruța Pîrvan: Doamne ajută tuturor! 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 

nă Petruța!  
 
La 15. 08:  
Pastorala sinodală [noiembrie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/17/

pastorala-sinodala-noiembrie-2018/.  
 
Apreciată de Protoiereul Cristian Ioana și Pr. 

Emil Nuță.  
 

* 
 

Duminică, 18 noiembrie 2018, după Dumne- 
zeiasca Liturghie, două grade.   

 
La ziua sa de naștere: La mulți ani, Domnule 

Profesor Nicu Gavriluță, multă sănătate și putere de 
muncă! Dumnezeu să vă lumineze în tot scrisul 
dumneavoastră și să vă întărească pentru a pleda 
pentru valorile reale ale umanității! Numai bine! 

 
17.00: Marin Sorescu. Neparodiantul, neiro- 

nicul, neludicul [29]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/12/
marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-29/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Psa. Felicia Adom- 

nicăi și de Alexandru Bularca, care l-a distribuit pe 
pagina sa.   

 
Lauda grădinii de îngeri:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/13/l

auda-gradinii-de-ingeri/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță. 
 
Lucas 19, 29-44, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/14/l

ucas-19-29-44-cf-byz/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță și Psa. Maria Rusu.  
 
Curcubeiele deșertului:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/15/

curcubeiele-desertului/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță. 
 
Părintele Ionel Bibelea a apreciat predica mea 

la duminica a 26-a după Cincizecime.  
 

* 
 
12. 28, 19 noiembrie 2018, zi de luni, după pri- 

ma ninsoare, două grade.  
 
Temniță și duhovnicie [5]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/17/t
emnita-si-duhovnicie-5/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Cosmin Minea, 

Alexandru Bularca, Petruța Pîrvan, Psa. Maria Rusu, 
Liliana Zamfir. Distribuit de Petruța Pîrvan, Cosmin 
Minea, Alexandru Bularca.  

Petruța Pîrvan: Fericiți cei săraci cu duhul! Să 
ne străduim! Să încercăm! Să nu renunțăm, să nu 
deznădăjduim! Doamne ajută! 

Maria Rusu: Doamne ajută[,] părinte[!] mulțu- 
miri, pentru această minunată hrană sufletească!!!!  

Dorin Octavian Picioruș: E un studiu al soției 
mele, Doamnă Maria! Vă mulțumim pentru apre- 
ciere! Numai bine!  

 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 4, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/18/

psalmii-lui-salomon-psalmul-4-cf-lxx/.  
 
Lucas 19, 45-20, 8, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/19/l

ucas-19-45-20-8-cf-byz/.  
 
Apreciat de Mioara Baciu.  
 
La împlinirea vârstei de 43 de ani a Părintelui 

Ionel Bibelea:  
 
La mulți ani, Părinte Ionel, multă sănătate și 

putere de muncă, multă bucurie și împlinire dum- 
nezeiască! Dumnezeu să vă întărească în tot lucrul 
cel bun, alături de întreaga familie! Vă sunt aproape 
mereu prin rugăciune și prietenie. Numai bine!  
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Mesajul meu a fost apreciat de Pr. Ionel Bibe- 
lea, Pr. Emil Nuță, Pr. Mihai Iordan, Gabriel Păune, 
Irina Neagoie, Doina Barbu. Iar 17 comentarii de 
felicitare și de răspuns s-au scris sub mesajul meu.  

 
* 
 

9. 26, 20 noiembrie 2018, zi de marți, două 
grade.  

 
Predică la Intrarea în Templu a Preasfintei 

Născătoarei de Dumnezeu [21 noiembrie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/20/

predica-la-intrarea-in-templu-a-preasfintei-
nascatoarei-de-dumnezeu-21-noiembrie-2018/.  

 
Apreciată de Petruța Pîrvan, Pr. Emanuel 

Silimon, Psa. Maria Rusu, Psa. Eufemia Toma69 și 
Pr. Ionel Bibelea. Doamna Pîrvan a preluat predica 
mea și a scris un comentariu: „Prea Sfântă Născă- 
toare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi[,] păcă- 
toșii!”.  

 
* 
 

21 noiembrie 2018, zi de miercuri, ploioasă. Am 
republicitat a 144-a carte TPA, publicată acum doi 
ani, l-am publicitat pe Marian Basa, care a pregătit 
mâncare cu picioarele la Șefi la cuțite, datorită han- 
dicapului său, și fila video a fost apreciată de Răzvan 
Marius și de Pr. Emil Nuță, apoi am publicitat prima 
emisiune online Viața bate blogul, după care un do- 
cumentar despre Catedrala Națională.  

                                           
69 A se vedea:  
https://www.facebook.com/eufemia.toma.  
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Documentarul a fost apreciat de Pr. Emil Nuță 
și Mioara Baciu. După care am scris următorul 
poem, spre miezul nopții:  

 
Nu le plac monumentale! 
Mai degrabă optează pentru fotografii textua- 

le, pentru emoticoane generaliste, pentru comenta- 
rii de complezență. 

Dacă tu nu vii, nici ei nu vin. 
Dacă tu nu ai timp, ei n-au avut niciodată. 
Construcția gigant îi acoperă. Bunul simț nu 

stă cu ei la masă. Pentru că tu joci în altă ligă decât 
ei. 

Parabolele n-au rezultate. Cei care dau rapor- 
tul despre tine se gândesc la avansarea lor spre 
moarte. 

Nu le plac operele geniale! 
Ei pierd doar timpul lor... 
 
Poemul meu a fost apreciat de Psa. Eufemia 

Toma, Pr. Emil Nuță, Psa. Maria Rusu, Doina Stu- 
paru și Ionela Elena Safterie.  

 
* 
 

22 noiembrie 2018, zi de joi, înnorată, 3 grade.  
 
Am republicat o predică de acum 5 ani, care a 

fost apreciată de Răzvan Marius, Petruța Pîrvan,  
Mircea Dașa70 și Psa. Maria Rusu.  

Petruța a zis „Amin” la comentarii.  
 
La 13. 17:  

                                           
70 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mircea.dasa.  
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Geneza creștină în opera lui Eminescu [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/21/

geneza-crestina-in-opera-lui-eminescu-4/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
 
Bacovia post-Bacovia: ieșirea din infern [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/22/

bacovia-post-bacovia-iesirea-din-infern-1/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Psa. Maria Rusu,  

Mioara Baciu, Prof. Nicușor Nacu, Alexandru Bu- 
larca, care a și preluat articolul pe pagina sa, și de 
Ionela Elena Safterie.  

 
Pe la 21 și ceva am scris și publicat acest poem:  
 
Cu prima ocazie, copacii au plecat din pădure 

având în ei necesitatea inexplicabilă de a se arde în 
sobă. 

La semafor cinci conaționali făceau reclamă la 
drojdia de amintire pe care n-o mai aveau, când, 
intempestiv, profesoara le-a spus că între trei de i și 
doi de i este o mare diferență. 

Ministerul transporturilor transportă viteza la 
foc mic, făcându-le în ciuda lor. În ciuda măceșilor 
de pe marginea drumurilor, care stau neculeși în 
pliculețe mici, de ceai. 

Din piața mare nu puteai lua decât o agricul- 
tură plouată cu multe ierbicide. 

Ce e verde, tot ce e verde, se mănâncă precum 
portocala. 

Marginalii se plâng că nu mai are cine să-i ma- 
nipuleze. 
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Cititorii se plâng de șomaj tehnic. 
Chiar și eu, trecând prin ultima zăpadă cu 

gândul, am mai scris câteva zeci de pagini numai 
din bucurie. Din bucuria de a le scrie înaintea alto- 
ra. 

 
Apreciat de Ionela Elena Safterie71.  

 
* 

 
8. 05, 23 noiembrie 2018, zi de vineri, 3 grade.  
 
Predică la Duminica a XXX-a după Cinci- 

zecime [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/23/

predica-la-duminica-a-xxx-a-dupa-cincizecime-
2018/.  

 
Apreciată de Mioara Baciu și Psa. Maria Rusu.   
 
Liliana Zamfir a apreciat predica la Sfântul 

Amfilohios și a spus: „Slăvit este Dumnezeu întru 
Sfinții Săi!”. Apoi a apreciat-o Ionela Elena Safterie.  

 
Am republicitat cartea a 145-a TPA: Ecclisias- 

tis, publicată în 2016.  
 

* 
 

25 noiembrie 2018, zi de duminică, cer înnorat 
și ceață la București. Ziua sfințirii Catedralei Națio- 
nale.  

 

                                           
71 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ionelaelena.safterie.  
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La 14. 14 am publicitat fila video cu Slujba de 
sfințire a Catedralei.  

La 14. 15 am publicitat fila video cu prima 
Dumnezeiască Liturghie săvârșită în Catedrala Na- 
țională. Această a doua filă a fost apreciată de Pr. 
Emil Nuță.  

La 16. 55 am publicat o Sfântă Frescă în mozaic 
a Sfântului Augustinus de Hippo. Ea a fost apreciată 
de Pr. Sorin Nistor, Elena Murariu (pictor bise- 
ricesc) și Alexandru Bularca.  

Am publicitat o filă video a lui Avram Marin. 
Cu muzica clopotelor Catedralei Naționale. A fost 
apreciată de Pr. Emil Nuță. 

Am publicitat o fotografie cu Sfântul Chivot al 
Catedralei Naționale. De la Arhim. Dionisie Du- 
mitru Constantin72. Această fotografie a fost apre- 
ciată de Prot. Cristian Ioana, Pr. Ionel Bibelea, Pr. 
Marius Constantin Dincă, Pr. Emil Nuță, Gina 
Amza, Pr. Cristian Celeapcă, Adrian Ivana, Liliana 
Zamfir, Prof. Nicușor Nacu.  

 
* 
 

18. 09, luni, 26 noiembrie 2018, 7 grade.  
 
Bacovia post-Bacovia: ieșirea din infern [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/24/

bacovia-post-bacovia-iesirea-din-infern-2/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță și de Prot. Cristian 

Ioana.  
 

                                           
72 A se vedea:  
https://www.facebook.com/atelierelepatriarhieirom

ane.  
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Psalmii lui Salomon. Psalmul 5, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/25/

psalmii-lui-salomon-psalmul-5-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 6, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/26/

psalmii-lui-salomon-psalmul-6-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Psa. Maria Rusu și de Pr. Emil 

Nuță. 
 
Am republicitat a 3-a predică despre triado- 

logia Sfântului Chirillos al Alexandriei. Publicată 
acum 3 ani.  

 
A fost apreciată de Pr. Emil Nuță și de Pr. Sorin 

Nistor.  
 
Am încheiat ziua cu publicitarea Spectacolului 

Centenarului. Transmis la Trinitas TV și organizat 
la Sala Palatului de către Patriarhia Română.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
 

* 
 

7. 18, 27 noiembrie 2018, zi de marți, 6 grade.  
 
Lucas 20, 9-20, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/27/

lucas-20-9-20-cf-byz/.  
 

* 
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Miercuri, 16. 40, 28 noiembrie 2018. Astăzi a 
nins la București. Acum e minus un grad.  

 
La ora 13 și ceva am publicitat transmisia live a 

Trinitas TV de la Putna. Cu titlul: „Pomenirea celor 
care au luptat pentru unirea Bucovinei cu Țara”.  

 
* 
 

8. 39, soare, 29 noiembrie 2018, zi de joi, - 3 
grade.  

 
Predică la pomenirea Sfântului Apostol An- 

dreas, Apostolul românilor [30 noiembrie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/29/

predica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andreas-
apostolul-romanilor-30-noiembrie-2018/.  

 
Apreciată de Psa. Eufemia Toma, Pr. Sorin 

Nistor, Prot. Cristian Ioana, Pr. Emil Nuță, Petruța 
Pîrvan, Bogdan Nicolae Petre. Doamna Pîrvan a 
distribuit predica mea pe pagina sa, alături de Lilia- 
na Zamfir și Pr. Florin Cazan, care au apreciat și 
dumnealor predica mea.  

 
Liliana Zamfir: Să ne trăiți[,] sfințite părinte 

profesor! Minunată omilie la ceas aniversar! 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Doam- 

nă Liliana, și mult spor în tot ceea ce faceți! Vă 
mulțumesc frumos pentru apreciere și pentru prie- 
tenie!  

 
Am republicitat a 105-a carte TPA, Fragmen- 

tarium (vol. 4), publicată acum 4 ani, și a fost apre- 
ciată de Pr. Emil Nuță, cât și o predică de acum 5 
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ani, apreciată tot de Părintele Emil. După care am 
publicitat fila video în direct, de la Trinitas TV, cu 
primirea Patriarhului Teofilos al III-lea al Ierusa- 
limului la București. Apreciată de Răzvan Marius.  

 
* 

5. 19, 30 noiembrie 2018, zi de vineri, ziua du- 
hovnicească a României, ziua de pomenire a Sfântu- 
lui Apostol Andreas.  

Predică la Ziua Națională a României [1 de- 
cembrie 2018]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/30/
predica-la-ziua-nationala-a-romaniei-1-decembrie-
2018/.  

 
Și am republicitat predica la Sfântul Frumen- 

tius. Care a fost apreciată de Pr. Emil Nuță.  
 

* 
 

5. 14, 1 decembrie 2018, zi de sâmbătă, - 8 
grade.  

 
Predică la Duminica a XXXI-a după Cinci- 

zecime [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/01/

predica-la-duminica-a-xxxi-a-dupa-cincizecime-
2018/.  

 
Apreciată de Pr. Ionel Bibelea, Gina Amza,  

Prot. Cristian Ioana, Psa. Maria Rusu, Liliana Zam- 
fir.  

 
Liliana Zamfir: La mulți ani[,] sfințite părinte 

profesor! Minunat cuvânt de învățătură! 
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Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 
nă Liliana, și la mulți ani!  

A apreciat comentariul meu.  
 
Urarea mea, la împlinirea vârstei de 25 de ani, 

pentru Ionuț Alexandru Budișteanu: „La mulți ani, 
Domnule Ionuț, și Dumnezeu să vă lumineze și să 
vă întărească mereu în munca dumneavoastră de 
creație!”. Și acesta a apreciat, în scurt timp, mesajul 
meu.  

 
Am publicitat fila Tedeumului de la Alba Iulia, 

din Ziua Națională a României, apoi pe aceea a pa- 
radei militare de la Alba Iulia (apreciată de Pr. Emil 
Nuță) și pe aceea a Paradei Militare Naționale de la 
București (apreciată de Răzvan Marius și de Pr. Emil 
Nuță).  

 
* 
 

5. 19, 2 decembrie 2018, zi de duminică, - 8 gra- 
de.  

 
Bacovia post-Bacovia: ieșirea din infern [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/02/

bacovia-post-bacovia-iesirea-din-infern-3/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
 
După care am republicitat predica de acum 5 

ani la Sfântul Profet Amvacum, iar, după Dum- 
nezeiasca Liturghie, am publicitat Acatistul ro- 
mânesc al Sfântului Porfirios Cavsocalivitul, la 20 de 
minute după publicarea lui de către Basilica. Răz- 
van Marius a apreciat acatistul.  
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Ora 15, - 3 grade, cer înnorat.  
 
I-am scris Părintelui Emil Nuță: La mulți ani, 

Părinte Emil, multă sănătate și bucurie, și Dumne- 
zeu să vă întărească întru slujirea Sa întotdeauna!  

 
* 

10.00, 4 decembrie 2018, zi de marți, cer înno- 
rat, - 6 grade.  

 
Bacovia post-Bacovia: ieșirea din infern [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/03/

bacovia-post-bacovia-iesirea-din-infern-4/.  
 
Apreciat de Psa. Maria Rusu.  
 
Predică la pomenirea Sfântului Nicolaos, Ar- 

hiepiscopul Mirelor Lichiei [6 decembrie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/04/

predica-la-pomenirea-sfantului-nicolaos-
arhiepiscopul-mirelor-lichiei-6-decembrie-2018/. 

 
Apreciată de Pr. Emil Nuță și Psa. Eufemia To- 

ma.  
 
Am publicitat, in live, concertul extraordinar 

„Uniți pentru România creștină” (4 decembrie 2018) 
și fila video a fost distribuită de Roxana Maria Bă- 
canu și apreciată de Psa. Felicia Adomnicăi.  

 
* 

 
14.32, 5 decembrie 2018, zi de miercuri, plo- 

ioasă, două grade.  
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Am publicitat un interviu al Părintelui Ștefan 
Buchiu, dat la Trinitas TV, sub titlul: Prezența Sfân- 
tului Andreas la noi și conștiința unității. 

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță și de Liliana Zamfir.   
 
16. 48: Bacovia post-Bacovia: ieșirea din infern 

[5]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/05/baco
via-post-bacovia-iesirea-din-infern-5/.  

 
* 

4. 58, zi de joi, 6 decembrie 2018, cer înnorat, 3 
grade.  

 

 
 
Predica73 la 12 ani de creație online [6 de- 

cembrie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/06

/predica-la-12-ani-de-creatie-online-6-decembrie-
2018/.  

 
Apreciată de Liliana Zamfir, Psa. Eufemia To- 

ma, Ionela Elena Safterie, Pr. Emil Nuță, Psa. Felicia 

                                           
73 Iconul TPA a fost creat de Dr. Gianina Maria-

Cristina Picioruș cu această ocazie: împlinirea a 12 ani de 
creație online.  
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Adomnicăi, Psa. Maria Rusu, Diac. Alexandru Mi- 
hăilă, Pr. Florin Cazan, Prof. Nicușor Nacu, Pr. Visa- 
rion Alexa, Prof. Nicu Gavriluță.  

 
Liliana Zamfir: Slavă lui Dumnezeu pentru 

toate! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Liliana! Numai bine! 
Psa. Maria Rusu: Sănătate și multă putere! 

Bunul Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc mult, 

Doamnă Preoteasă Maria! Numai bine! 
Alexandru Mihăilă: Felicitări și la mulți ani! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Părinte Alexandru! La mulți ani și multă îm- 
plinire în tot ceea ce faceți! 

Nicușor Nacu: Vă doresc sincer ca puterea și 
încrederea în proiectul Dumneavoastră de viață să 
rămână mereu aceleași, neștirbite, indiferent de 
provocări, până la sfârșit. Îmbrățișări! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos pentru încredere, Domnule Profesor! La mulți 
ani și multă bucurie!  

(pe 7 decembrie 2018):  
Visarion Alexa: La mulți ani! 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Părinte 

Visarion, și la mulți ani! Praznice pline de bucurie!  
 
La ora 16.00 am republicitat a 128-a carte TPA, 

publicată acum 3 ani, Traduceri patristice (vol. 5).  
 
Apreciată de Psa. Eufemia Toma și de Psa. 

Adriana Țugurel74.  

                                           
74 A se vedea:  
https://www.facebook.com/adriana.tugurel.1.  
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* 
 
Minus un grad, cer înnorat, zi de vineri, 8. 30, 

7 decembrie 2018.  
 
Predică la Duminica a XXVII-a după Cinci- 

zecime [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/07/

predica-la-duminica-a-xxvii-a-dupa-cincizecime-
2018/.  

 
Apreciată de Pr. Emil Nuță.  
 
La 19 și ceva am publicat câteva poeme din 

volumul de versuri la care lucrez acum: În ajutorul 
tău. Și ele au fost apreciate de Înv. Daniel Valentin 
Chiriță75, Martina Grigoriță (pictor), Pr. Florin Ca- 
zan, Pr. Emil Nuță, Liliana Zamfir, Pr. Marius Con- 
stantin Dincă și Psa. Felicia Adomnicăi.   

 
* 

 
9. 16, sâmbătă, 8 decembrie 2018, cer înnorat, 

minus un grad.  
 
Bacovia post-Bacovia: ieșirea din infern [6]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/08/

bacovia-post-bacovia-iesirea-din-infern-6/.  
 
A 165-a carte TPA la nivel online:  
Înțelepciunea lui Sirah (ediția liturgică):  

                                           
75 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10001368

8646515.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/08/
intelepciunea-lui-sirah-editia-liturgica/.  

 
Am publicitat un interviu al lui Gabriel Basa- 

rabescu cu Acad. Ioan Aurel Pop. El a fost apreciat 
de Psa. Maria Rusu.  

 

 
 

* 
 
4. 57, duminică, 9 decembrie 2018, cer înnorat, 

3 grade.  
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Lucas 20, 21-47, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/09

/lucas-20-21-47-cf-byz/.  
 
Am publicitat două file video: cum a crescut 

un urs polar, până la un an, într-o grădină zoologică 
și Imnul României într-o interpretare de excepție. 
Ambele au fost apreciate de Pr. Emil Nuță. Pe 11 
decembrie 2018, fila despre ursul polar a fost apre- 
ciată și de Psa. Felicia Adomnicăi.  

 
* 

 
10. 26, luni, soare și nori, 10 decembrie 2018, 

două grade.  
 

 
 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 8, cf. LXX:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/10/
psalmii-lui-salomon-psalmul-8-cf-lxx/.   

 
A 166-a carte TPA la nivel online: În ajutorul 

tău:    
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/10/in-
ajutorul-tau/. Volum de versuri. Conține 110 poeme.   

 
Apreciată de Prot. Cristian Ioana, Gina Amza,  

Psa. Felicia Adomnicăi, Pr. Emil Nuță, Pr. Ionel Bi- 
belea, Mădălin Căzănaru, Dumitru Marusi76 și Ma- 
rius Florin Isbiceanu.   

 
* 

 
8. 02, 11 decembrie 2018, zi de marți, cer înno- 

rat, 3 grade.  
 
Epistola către Evrei, cap. 1, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/11/

epistola-catre-evrei-cap-1-cf-byz/.  
 

* 
 

4. 48, sâmbătă, 15 decembrie 2018, două grade, 
ploaie măruntă.  

 
Marin Sorescu, Poezii (ediție definitivă) [I]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/12/

marin-sorescu-poezii-editie-definitiva-i/.   
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
 
Actualitatea lui Caragiale:  

                                           
76 Cf. https://www.facebook.com/dtrum.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/13/
caragiale/.   

 
Apreciat de Gina Amza și de Pr. Emil Nuță.   
 
Predică la Duminica a XXVIII-a după Cinci- 

zecime [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/14/

predica-la-duminica-a-xxviii-a-dupa-cincizecime-
2018/.   

 
Apreciată de Pr. Emil Nuță.  
 
Epistola către Evrei, cap. 2, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/15/

epistola-catre-evrei-cap-2-cf-byz/.  
 
Apreciat de Psa. Eufemia Toma, Diac. 

Alexandru Mihăilă, Gina Amza și Pr. Emil Nuță.  
 
* 
 

14. 12, duminică, 16 decembrie 2018, cer 
înnorat, două grade.  

 
A 167-a carte TPA: Twitter pentru azi (vol. 8). 

Poate fi downloadată de aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/

twitter-pentru-azi-vol-8/.  
 
Apreciată de Florin Valeriu Purcea, Gina Am- 

za, Psa. Eufemia Toma, Pr. Stelian Oleg Velea, 
Ionela Elena Safterie, Mioara Baciu și Pr. Sorin 
Nistor.    
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A 168-a carte TPA: Studii literare (vol. 5).   
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Poate fi downloadată de aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/

studii-literare-vol-5/.  
 
Apreciată de Florin Valeriu Purcea77, Gina Am- 

za, Pr. Emil Nuță, Pr. Cristian Celeapcă și Psa. Fe- 
licia Adomnicăi.  

 
Am început ziua cu Simplitatea Patriarhului: 

un articol despre Fericitul Pavle, Patriarhul Serbiei. 
Obiecte care i-au aparținut.  

 
Apreciat de Psa. Eufemia Toma și de către 

altcineva, cu un cont fals.  
 

* 
 
17 decembrie 2018, zi de luni. Am publicitat 

concertul de colinde Răsăritul cel de sus [17 de- 
cembrie 2018] în transmisie live. După care, ceva 
mai târziu, cuvântul rostit de Patriarhul Daniel în 
timpul concertului.  

 
* 
 

18 decembrie 2018, zi de marți, zero grade. 
„Sărăcia e o realitate dureroasă în fiecare parohie 
românească. E de ajuns să vrei să o cunoști”. Me- 
sajul cu care am publicitat o emisiune a lui Carmen 
Avram. După care am republicitat a 106-a carte 
TPA, care a fost apreciată de Pr. Emanuel Silimon.  

 
9. 11: Epistola către Evrei, cap. 3, cf. BYZ:  

                                           
77 A se vedea: https://www.facebook.com/teo.purcea.  

164

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/studii-literare-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/studii-literare-vol-5/
https://www.facebook.com/teo.purcea


https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/17/
epistola-catre-evrei-cap-3-cf-byz/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță și de Gina Amza.  
 
Predică la Duminica anterioară Nașterii Dom- 

nului [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/18/

predica-la-duminica-anterioara-nasterii-
domnului-2018/.  

 
Apreciată de Pr. Emil Nuță, Psa. Maria Rusu și 

Gina Amza.  
 
9. 42: Temniță și duhovnicie [6]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/

temnita-si-duhovnicie-6/.  
 
Apreciat de Alexandru Bularca, Pr. Emil Nuță 

și Gina Amza. Bularca a și redistribuit articolul.  
 

* 
 

19 decembrie 2018, zi de miercuri, la 7 și ceva, 
l-am felicitat pe Nicușor Nacu: „Vă doresc multă 
sănătate și bucurie, Domnule Profesor! Praznice 
pline de veselie și la mulți ani!”. După ce i-am apre- 
ciat 3 poeme. A nins peste noapte și totul este feeric. 
Pentru că totul e acoperit de zăpadă.  

 
Am republicitat a 146-a carte TPA, Mântuirea 

este eclesială, pe care am publicat-o acum doi ani.  
 
Nicușor Nacu a apreciat comentariul meu.  
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* 
 

20 decembrie 2018, 17. 30, joi, - 3 grade.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [30]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/19/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-30/.  

 
Apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [31]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/20/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-31/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță și Psa. Felicia Adom- 

nicăi. 
 

* 
 

21 decembrie 2018, zi de vineri, cețoasă, - 3 
grade.  

 
Am publicitat fotografii de la Revoluția 

Română. Sub titlul „Omul de zăpadă și iubirea” am 
publicitat o filă video care a fost apreciată de Psa. 
Maria Rusu, Mirela Tănase78, Psa. Felicia Adomnicăi 
și Gina Amza. După care am publicitat mesajul de 

                                           
78 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mirela.tanase.372.  
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praznic al Patriarhului României, care a fost apre- 
ciat de Radian Cosmin79.  

 
* 
 

Soare, sâmbătă, 22 decembrie 2018, 9. 24.  
Mesajul de praznic adresat tinerilor de către 

PS Galaction Stângă:  
 

 
                                           

79 Idem: https://www.facebook.com/radian.cosmin.  
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Mesajul Ierarhului nostru a fost apreciat de 
Prot. Cristian Ioana, Pr. Cătălin Ionel și Pr. Emil 
Nuță.  

 
Am republicitat un articol al meu din 2009, 

apoi un live despre identitatea noastră religioasă.  
 

* 
 

9 grade, 17. 08, 23 decembrie 2018, zi de 
duminică cu mult soare. Am redistribuit de la Florin 
Valeriu Purcea concertul de conlinde de azi, de la 
Biserică, și el a fost apreciat de Psa. Felicia Adom- 
nicăi, Înv. Daniel Valentin Chiriță, Prot. Cristian 
Ioana, Mădălin Căzănaru.  

Am scris următorul comentariu la articolul 
conlindelor: „Vă mulțumim frumos pentru colinde! 
Ne-au bucurat și ne-au adus aminte de copilărie. La 
mulți ani și sărbători binecuvântate!”. El a fost 
apreciat de Florin Valeriu Purcea.  

Apoi am redistribuit un live al Trinitas TV de 
la Galați, de la un festival al colindătorilor, care a 
fost apreciat de Gina Amza, un articol al Dianei 
Marinescu și altul al Carmeliei Leonte, după care un 
concert penticostal de colinde de la Laura Neagu.   

 
Diac. Alexandru Mihăilă la articolul Dianei 

Marinescu despre juflă: Și eu am mâncat așa ceva 
chiar azi. Foarte bună! 

Dorin Octavian Picioruș: Eu nu am văzut 
niciodată această prăjitură, de aceea am și apreciat-
o. La mulți ani, Părinte Alexandru, și mult spor în 
slujirea dumneavoastră și în activitatea dumnea- 
voastră scriitoricească! 

 

168



La 17. 29 am republicitat predicile din 2014 și 
2015 la Nașterea Domnului.  

 
Pr. Sorin Nistor a apreciat mesajul video al 

Patriarhului Daniel, Gina Amza a apreciat predica 
mea din 2014 la Nașterea Domnului, Psa. Eufemia 
Toma a apreciat buchetul bărbătesc pentru soție, 
iar Pr. Emil Nuță a apreciat colindele și predica mea 
din 2015 la Nașterea Domnului.  

 
* 
 

9. 38, 24 decembrie 2018, zi de luni, cu soare, 4 
grade.  

 
Dor: 

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/21/dor/.  
 
Timp: 

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/22/timp
-2/.  

 
Alexandru Bularca a apreciat poemele soției 

mele la un minut de la publicare. Apoi ele au fost 
apreciate de Psa. Felicia Adomnicăi, Psa. Florinela 
Laudă, Pr. Emil Nuță, Psa. Maria Rusu, Petruța Pîr- 
van, Psa. Eufemia Toma.  

Petruța Pîrvan: Crăciun fericit, sănătate și 
mântuire! 

Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 
nă Petruța! La mulți ani și multă bucurie!  

 
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, poetul [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/23/

sfantul-ioan-iacob-hozevitul-poetul-1/.  
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Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
 
Pastorala la Nașterea Domnului a Patriarhului 

României [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/21/

pastorala-la-nasterea-domnului-a-patriarhului-
romaniei-2019/.  

 
Apreciată de Pr. Emil Nuță. 
 
Predică la Nașterea Domnului [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/24/

predica-la-nasterea-domnului-2018/. 
 
Apreciată de Pr. Emil Nuță și Psa. Maria Rusu.  
 
Psa. Adriana Țugurel80 și Ionela Elena Saf- 

terie81 au apreciat colindul din ziua de 23 decem- 
brie 2018.  

 
Marius Gabriel Ivan82 a distribuit predica mea 

la Nașterea Domnului.  
 

* 
 

25 decembrie 2018, Nașterea Domnului, zi de 
marți, soare, 6 grade la ora 15. Pe la ora 4 am pu- 
blicitat Catavasiile Nașterii Domnului în limba 
greacă, iar la 15 fără ceva am publicitat o filă video 

                                           
80 A se vedea:  
https://www.facebook.com/adriana.tugurel.1.  
81 Idem:  
https://www.facebook.com/ionelaelena.safterie.  
82 Idem:  
https://www.facebook.com/mariusgabriel.ivan.  
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cu un bătrân care duce cărți copiilor de la sat 
folosindu-se de un vehicul motorizat sub forma 
unei căsuțe.  

 
Ionela Elena Safterie a apreciat mașina de 

cărți.   
 
15. 15: Psalmii lui Salomon. Psalmul 9, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/25/

psalmii-lui-salomon-psalmul-9-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Andreea Amza83, Diac. Alexandru 

Mihăilă, Cristian Parpalea84, Ionela Elena Safterie.  
 
15. 22: Pentru Ionela Elena Safterie am scris: 

„Multă sănătate și bucurie! La mulți ani!”. La o foto- 
grafie a ei.  

Ionela Elena Safterie: Sărbători fericite și bine- 
cuvântate!  

 
15. 35, pentru Psa. Eufemia Toma: „Vă doresc 

la mulți ani, Părinte Cornel și Doamnă Preoteasă 
Eufemia, multă sănătate și pace, alături de întreaga 
familie! Dumnezeu să vă întărească în tot lucrul cel 
bun și în toată slujirea Lui!”.  

 
Urarea a fost apreciată de Psa. Eufemia Toma.  
 
Eufemia Toma: Mulțumim, părinte Dorin Oc- 

tavian Picioruș! Iisus Hristos, Cel ce astăzi S-a năs- 
cut, să reverse bucurii, sănătate și împliniri în fa- 

                                           
83 Idem: https://www.facebook.com/andreea.amza.  
84 Idem:  
https://www.facebook.com/cristian.parpalea.9.  
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milia dumneavoastră atât de frumoasă și de talen- 
tată! Felicitări pentru activitatea rodnică teologică!  

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim foarte 
mult, Doamnă Preoteasă Eufemia! Numai bine! 

 
La 15. 44, pentru Florin Valeriu Purcea: „Vă 

doresc la mulți ani, Domnule Florin, multă sănătate 
și bucurie, prosperitate și înțelepciune, eleganță și 
cumsecădenie, și să vă bucurați de întreaga familie! 
Vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră în 
comunitate și pentru că încercați mereu să fiți un 
factor de echilibru și de progres! Sărbători binecu- 
vântate!”.  

 
Urare apreciată de Marius Florin Isbiceanu, 

Andreea Amza, Prot. Cristian Ioana, Oana Savu, 
Cati Tincu, Mariana Purcea, Înv. Daniel Valentin 
Chiriță, Gina Amza, Pr. Emanuel Silimon, Anișoara 
Iagăru.     

 
Florin Valeriu Purcea:  Mulțumesc din suflet[,] 

părinte!  
 
La 15. 50, pentru Părintele Stelian Oleg Velea: 

„Părinte Stelian, vă doresc la mulți ani, multă 
sănătate și putere de slujire, bucurie și eleganță 
sufletească, echilibru și cumpătare și să vă bucurați 
de întreaga dumneavoastră familie cu mărime de 
suflet! Să aveți praznice pline de veselie și de împli- 
nire duhovnicească!”.  

 
Urare apreciată de Andreea Amza, Marius 

Florin Isbiceanu, Pr. Stelian Oleg Velea, Prof. Nona 
Ciuciumiș, Oprița Coșleț, Gina Amza.  
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Stelian Oleg Velea: Mulțumesc frumos [,] pă- 
rinte Dorin! 

 
La 15. 56, pentru Părintele Diacon Alexandru 

Mihăilă: „Vă doresc la mulți ani, Părinte Alexandru, 
multă luminare de la Dumnezeu și putere de ana- 
liză și de creație, multă bucurie în slujire și în viața 
de familie, și coerență în tot ceea ce spuneți și faceți! 
Să aveți praznice pline de veselie dumnezeiască și 
seninătate în discuții!”.  

 
16. 03, pentru Dr. Adriana Săvulescu85: „Vă 

doresc la mulți ani, Doamnă Adriana, multă bucurie 
și sănătate, multă putere de muncă și împlinire în 
tot ceea ce faceți! Toată binecuvântarea întregii fa- 
milii! Sărbători cu pace!”.  

 
Andreea Amza a apreciat mesajul pentru tineri 

al PS Galaction la ora 16. 15.  
 
La 16. 20, pentru Psa. Maria Rusu: „Vă doresc 

la mulți ani, Doamnă Preoteasă Maria, privire pro- 
fundă pentru creație, amabilitate și generozitate 
pentru slujirea lui Dumnezeu, disponibilitate de 
dialog și multă putere de muncă! Să aveți praznice 
pline de seninătate și de candoare!”.  

 
La 16. 23, pentru Părintele Emil Nuță: „Vă 

doresc la mulți ani, Părinte Emil, multă putere de 
slujire și încredere în Dumnezeu, atenție la detalii 
și echilibru, bunătate și responsabilitate! Vă mulțu- 
mesc pentru prietenie și pentru amabilitate! Numai 
bine!”.  

                                           
85 Idem:  
https://www.facebook.com/adriana.savulescu.  
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Părintele Emil a apreciat mesajul meu.  
 
Emil Nuță: Vă mulțumesc din suflet, Părinte 

Doctor Dorin Octavian, vă doresc multă sănătate și 
multe bucurii alături de cei dragi dumneavoastră! 
La mulți ani!  

 
La 16. 31, pentru Părintele Protoiereu Cristian 

Ioana: „Vă doresc la mulți ani, Părinte Protoiereu 
Cristian, multă sănătate și putere de muncă, des- 
chidere față de oameni și înțelegere a lor, echilibru 
și moderație, onestitate și responsabilitate! Să vă 
bucurați de întreaga familiei și să aveți praznice bu- 
curoase! Numai bine!”.  

 
Urarea a fost apreciată de Prot. Cristian Ioana, 

Flori Tone și Elena Anton.   
 
La 16. 36, pentru Părintele Cătălin Ionel din 

Cipru: „Vă doresc la mulți ani, Părinte Cătălin, 
multă putere de slujire și de înțelegere a realităților 
cotidiene, și să ne reprezentați cu demnitate printre 
confrații din Cipru! Praznice înveselitoare! Numai 
bine!”.  

Cătălin Ionel: Mulțumesc din suflet pentru 
frumoasele urări, părinte! Sărbători cu pace și 
bucurie întru Hristos să aveți! Dumnezeu să vă in- 
spire și să vă întărească în continuarea lucrării pe 
care v-ați asumat-o. Sunt, din păcate, atât de rari 
oamenii dedicați studiului, așa cum sunteți dum- 
neavoastră. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos pentru apreciere, Părinte Cătălin, și vă doresc 
multă sănătate și bucurie! La mulți ani! 
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La 16. 40, pentru Georgiana Simona Surcel86: 
„Vă doresc numai bine, Doamnă Georgiana, multă 
putere de muncă și bunăstare, bucurie și echilibru, 
împlinire și binecuvântare de la Dumnezeu, alături 
de întreaga familie! La mulți ani și sărbători pline 
de veselie!”.  

Georgiana Simona Surcel: Sărutăm dreapta, 
părinte Dorin! Doamne ajută! Crăciun binecuvântat 
alături de doamna preoteasă Gianina și toți cei 
dragi! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim fru- 
mos, Doamnă Georgiana! Numai bine! 

 
La 16. 59, un mesaj pentru toți cititorii mei:  
 
„Vă doresc dumneavoastră, tuturor cititorilor 

mei, multă sănătate și putere de muncă, bucurie și 
binecuvântare de la Dumnezeu, echilibru în toate și 
frumusețe de suflet! Vă doresc să aveți conștiință 
suplă când gândiți teologic și inimă largă, nediscri- 
minatoare, atunci când îi ajutați pe semenii noștri! 
Pentru că toți merită rugăciunea, ajutorul și priete- 
nia noastră. Toți avem nevoie de prietenie și de 
sprijin, de ajutor și de înțelegere. La mulți ani, 
Dumnezeu să ne întărească pe toți ca să facem voia 
Lui și să ne mântuim cu pace!”.  

 
A fost apreciat de Iulică Emil Ionescu, Andreea 

Amza, Felicia Adomnicăi, Marius Florin Isbiceanu, 
Prot. Cristian Ioana, Prof. Irina Neagoie, Prof. 
Nicușor Nacu, Florin Valeriu Purcea, Pr. Stelian 
Oleg Velea, Ionela Elena Safterie, Psa. Maria Rusu, 
Pr. Emil Nuță, Gina Amza, Psa. Eufemia Toma, 

                                           
86 Idem: https://www.facebook.com/gege.simo.  
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Liliana Zamfir, Bogdan Nicolae Petre, Pr. Ionel 
Bibelea, Dumitru Marusi, Prof. Bogdan Marinescu.   

 
Iulică Emil Ionescu: Mulțumim frumos, ase- 

menea și dumneavoastră[,] părinte. 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Dom- 

nule Emil! Spor la lucru și multă sănătate întregii 
familii! La mulți ani!  

Irina Neagoie87: Sărbători fericite! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Irina! Numai bine!  
Andreea Amza: Mulțumim mult, părinte! La 

mulți ani! 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 

nă Andreea! M-am bucurat să vă văd astăzi la Bise- 
rică. Mult spor în toate și la mulți ani!   

Andreea a apreciat comentariul meu.  
Ionela Elena Safterie: Sărbători fericite!!!  
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim fru- 

mos, Doamnă Ionela! Numai bine! 
Maria Rusu: Mulțumim frumos, sănătate și îm- 

pliniri nenumărate! Sărbătorile cu bucurie! 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Doam- 

nă Preoteasă Maria, pentru că dumneavoastră sun- 
teți sărbătorita zilei! Ziua liturgică de mâine a în- 
ceput, de aceea m-am grăbit să vă felicit pentru ziua 
dumneavoastră de naștere.  

Maria Rusu: Vă mulțumesc frumos părinte, 
pentru gândul dumneavoastră bun! Vă doresc sănă- 
tate și putere de muncă!  

Emil Nuță: Vă mulțumim din suflet[,] Părinte 
Doctor. Va doresc tot binele din lume și la toată 
familia dumneavoastră. La mulți ani! 

                                           
87 A se vedea:  
https://www.facebook.com/irina.neagoie.5.  
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Dorin Octavian Picioruș: Și eu vă mulțumesc 
mult pentru prietenie, Părinte Emil, și vă sunt 
aproape! Mult spor în toate! Bucurie întregii familii!  

Pr. Emil Nuță a apreciat comentariul meu.  
Emil Nuță: Vă cunosc și vă apreciez foarte 

mult[,] Părinte Doctor Octavian Picioruș. Mai rar 
vorbe înțelepte ca ale dvs. Și eu vă doresc multă 
sănătate la toată familia. 

Petruța Pîrvan: Mulțumim, părinte! Sărbători 
cu multe bucurii și împliniri duhovnicești! 

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Doam- 
nă Petruța, și vă mulțumim pentru prietenie! Mă 
bucur că sunteți activă online și că aveți suflet tânăr. 
Numai bine!  

Doamna Petruța Pîrvan a redistribuit articolul 
de față.  

Gina Amza: Mulțumim mult părinte, multă 
sănătate și sărbători binecuvântate!!!  

Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 
nă Gina, și nu vă lăsați copleșită de durere! Fiți tare 
pentru copiii dumneavoastră, pentru că au nevoie 
de mama lor! Sărbători fericite și la mulți ani! 

Gina Amza: Mulțumesc din suflet[,] părinte, 
pentru cuvintele dumneavoastră frumoase, îmi dau 
mult curaj și putere să merg mai departe!!! Sărbători 
fericite și la mulți ani!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Doamnă Gina! Dumnezeu să vă întărească în 
toate și să vă mângâie! La mulți ani și multă bucurie!  

Liliana Zamfir: Sfintele sărbători cu pace și 
bucurii! 

Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 
nă Liliana! Praznice bucuroase și multă sănătate!  

Liliana Zamfir a apreciat comentariul meu.  
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Am publicitat Axionul, glas 6, de Pr. Ioniță 
Năpârcă. Cântat de Liviu Cruceru. A fost apreciat de 
Pr. Emil Nuță pe 26 decembrie 2018.  

 
* 
 

6. 16, 26 decembrie 2018, zi de miercuri, minus 
un grad, cer senin.  

 
Epistola către Evrei, cap. 4, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/26/

epistola-catre-evrei-cap-4-cf-byz/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Ionela Elena Safte- 

rie, Psa. Maria Rusu, Diac. Alexandru Mihăilă, Gina 
Amza, Florin Valeriu Purcea, Marius Florin Isbi- 
ceanu.  

 
Alexandru Mihăilă: O epistolă care îmi place 

nespus. Mi se pare că este primul manual herme- 
neutic biblic. În ea ni se oferă o cheie hristologică 
de interpretare a Vechiului Testament. Aștept cu 
nerăbdare întreaga traducere. Felicitări, părinte! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Părinte Alexandru, pentru prietenie și consi- 
derație! Sper ca acest lucru să fie posibil cât mai 
curând. Vă doresc numai bine!  

 
6. 27: am republicitat predica de acum 3 ani la 

26 decembrie. Și a fost apreciată de Ionela Elena 
Safterie.  

 
La 13 și ceva: Pastorala la Nașterea Domnului a 

PS Galaction Stângă [2018]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/26/
pastorala-la-nasterea-domnului-a-ps-galaction-
stanga-2018/.  

 
Pagina sursă:  
https://archive.org/details/Pastorala2018. 
 
A fost apreciată de Pr. Emil Nuță, Pr. Sandu 

Cristian Celeapcă, Pr. Emanuel Silimon, Gina Amza, 
Prot. Cristian Ioana, Cristian Parpalea, Pr. Sorin 
Nistor, Florin Valeriu Purcea, Pr. Valentin Chircu.  

 
15. 53, pentru Pr. Mircea Dașa88: La mulți ani, 

Părinte Mircea, și multă sănătate și bucurie, alături 
de întreaga familie! Praznice bucuroase!  

 
Prof. Nicușor Nacu a apreciat primele 4 ca- 

pitole din Epistola către Evrei.  
 

* 
 
5. 11, 27 decembrie 2018, plus două grade, zi de 

joi.  
 
Lucas 21, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/27/

lucas-21-cf-byz/.  
 
Apreciat de Psa. Eufemia Toma, Pr. Emil Nuță, 

Florin Valeriu Purcea, Liliana Zamfir, Psa. Maria 
Rusu, Ionela Elena Safterie, Rodica Lupu, Pr. Ema- 
nuel Silimon, Prof. Nicușor Nacu.   

 

                                           
88 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mircea.dasa.  
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Liliana Zamfir: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântu- 
lui Duh!  

 
Doamna Liliana Zamfir a distribuit Lucas 21.  
 
Am publicitat spectacolul Sus la poarta 

Raiului, transmis în direct, de la Baia Mare, de 
Trinitas TV. A fost apreciat de Andreea Amza, Gina 
Amza, Ionela Elena Safterie, Psa. Maria Rusu.  

 
* 
 

12. 58, 28 decembrie 2018, vineri, cer înnorat, 8 
grade.  

 
Predică la Duminica posterioară Nașterii 

Domnului [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/28/

predica-la-duminica-posterioara-nasterii-
domnului-2018/.   

 
Apreciată de Pr. Emil Nuță, Pr. Sorin Nistor,  

Prof. Bogdan Marinescu.    
 
Darul de carte din 27 decembrie 2018:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/28/

darul-de-carte-din-27-decembrie-2018/.  
 
Apreciat de Psa. Eufemia Toma, Diac. Alexan- 

dru Mihăilă, Pr. Marius Constantin Dincă, Prof. 
Bogdan Marinescu89.   

 
* 

                                           
89 A se vedea:  
https://www.facebook.com/bogdan.marinescu.7.  
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16. 14, 29 decembrie 2018, zi de sâmbătă, cer 
înnorat, 8 grade.  

 
Lucas 22, 1-22, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/29/

lucas-22-1-22-cf-byz/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Gina Amza, Psa. 

Maria Rusu, Prof. Nicușor Nacu, Liliana Zamfir, Flo- 
rin Valeriu Purcea.     

 
* 
 

18. 44, 30 decembrie 2018, zi de duminică, 4 
grade, cer înnorat.  

 
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, poetul [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/30/

sfantul-ioan-iacob-hozevitul-poetul-2/.  
 
Apreciat de Prof. Bogdan Marinescu, Pr. Emil 

Nuță, Psa. Maria Rusu, Gina Amza, Ionela Elena 
Safterie.   

 
Am republicitat a 107-a carte TPA: Dorin 

Streinu, Opere alese (vol. 8).  
 
Apreciată de Pr. Sorin Nistor, Prof. Bogdan 

Marinescu, Gina Amza, Psa. Felicia Adomnicăi.   
 

* 
 
9. 04, 31 decembrie 2018, zi de luni, 3 grade, cer 

înnorat.  
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Predică la Tăierea împrejur a Domnului [2019]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/31/predi
ca-la-taierea-imprejur-a-domnului-2019/.  

 
Apreciată de Pr. Emil Nuță și Psa. Maria Rusu.   
 

* 
 

1 ianuarie 2019, 6. 04, zi de marți, cer înnorat, 
două grade. Am republicitat un text de anul trecut.  

 
Apreciat de Psa. Eufemia Toma, Ionela Elena 

Safterie, Prot. Cristian Ioana, Andreea Amza, Lilia- 
na Zamfir, Prof. Bogdan Marinescu, Diac. Alexan- 
dru Mihăilă, Pr. Ionel Bibelea.     

 
Maria Rusu: La mulți ani[,] părinte și doamnă 

preoteasă[, și] să fiți sănătoși și bucuroși! An nou 
fericit! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim fru- 
mos, Doamnă Preoteasă Maria! Multă sănătate și 
bucurie întregii familii!  

Eufemia Toma: La mulți ani cu sănătate și cu 
mântuire!  

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Doam- 
nă Preoteasă Eufemia! Multă sănătate și bucurie 
întru Domnul mântuirii moastre!  

 
Cântări închinate Sfântului Ioannis Damaschi- 

nos: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/01/canta
ri-inchinate-sfantului-ioannis-damaschinos/.  
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Apreciate de Marian Achim90, Ionela Elena 
Safterie, Pr. Ionel Bibelea și Pr. Marian Gîșilă.    

 
Pentru Pr. Marius Constantin Dincă: „Timpul 

și spațiul sunt creațiile lui Dumnezeu apărute 
deodată cu întreaga Lui creație. Tocmai de aceea 
Biserica numără anii lumii de la creația ei și nu de 
la cădera omului în păcat”.  

A fost apreciat de Părintele Marius Constantin 
Dincă.  

 
Pe la 11 și ceva am publicitat un articol în care 

s-a prezentat preluarea simbolică a României, la 
Paris, a ștafetei președinției Uniunii Europene de la 
Austria. A se vedea:  

https://www.stiripesurse.ro/romania-a-
preluat-simbolic-stafeta-presedintiei-consiliului-
uniunii-europene-de-la-austria-la-paris-
video_1314843.html.  

 
Claudia Mariana Militaru91 a apreciat o filă 

video publicitată de mine.  
 
* 
 

9. 40, miercuri, 2 ianuarie 2019, zi cu soare, 
două grade.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [32]:  

                                           
90 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10000631

9808086.  
91 Idem:  
https://www.facebook.com/militaru.claudya.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/02
/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-32/.   

 
Apreciat de Gina Amza și Ionela Elena Safterie.  
 
Anul omagial și comemorativ 2019:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/02

/anul-omagial-si-comemorativ-2019/.   
 
Apreciat de Ionela Elena Safterie, Psa. Maria 

Rusu, Pr. Marian Gîșilă92.  
 

* 
 
Joi, 3 ianuarie 2019, zi cu soare.  
 
România neîmblânzită: un documentar care 

vorbește frumos, cu eleganță, despre fauna Ro- 
mâniei. De pe You Tube.  

A fost apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi, Prof. 
Bogdan Marinescu, Pr. Emil Nuță, Ionela Elena 
Safterie, Pr. Viorel Ciucu93.   

 
Am republicitat predica de acum 3 ani de la 

duminica anterioară Botezului Domnului și ea a 
fost apreciată de Pr. Viorel Ciucu, Psa. Eufemia 
Toma, Diac. Alexandru Mihăilă, Pr. Emil Nuță, 
Ionela Elena Safterie, Gina Amza.  

 
Pentru Petruța Pîrvan: La mulți ani, Doamnă 

Petruța, vă doresc multă bucurie și împlinire, spor 

                                           
92 A se vedea:  
https://www.facebook.com/marian.gisila.1.  
93 Idem: https://www.facebook.com/ciucu.viorel.7.  
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în rugăciune și la citirea de cărți sfinte, dăruire și 
grijă față de Biserica lui Dumnezeu și să vă simțiți 
împlinită alături de întreaga familie! 

Petruța Pîrvan: Mulțumesc[,] părinte[,] pentru 
gândurile și îndemnurile bune[,] pentru rugăciunile 
pe care le înălțați înaintea lui Dumnezeu spre mân- 
tuirea noastră și vă doresc și eu multă sănătate și 
multă roadă duhovnicească! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Doamnă Petruța! Numai bine!  

 
Pentru Mirela Tănase: La mulți ani, Doamnă 

Mirela, vă doresc multă sănătate și bucurie, atenție 
și delicatețe în tot ceea ce faceți! 

Mirela Tănase: Vă mulțumesc frumos, Părinte! 
Mirela Tănase: Un an nou fericit! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Mirela! Numai bine!  
 
Prof. Nicușor Nacu a apreciat prima mea pre- 

dică pe 2019.  
 
Pentru Pr. Marian Vai: La mulți ani, Părinte 

Marian, multă sănătate și bucurie, răbdare și putere 
de muncă, atenție și dăruire în tot ceea ce faceți! Vă 
mulțumesc pentru colegialitate și sprijin! 

Părintele Marian a apreciat urarea mea, dim- 
preună cu Ionela Elena Safterie și o altă persoană.  

Domnul Florin Valeriu Purcea, sub comen- 
tariul meu, a scris La mulți ani! Părintelui Marian 
Vai.  

 
Pentru Pr. Ionel Bibelea: La mulți ani, Părinte 

Ionel, vă doresc multă sănătate și bucurie, să scrieți 
mai mult și să nu mai folosiți emoticoane și nici 
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poze de la alții, să vă educați copiii cu grijă și să 
comunicăm mai mult pe 2019, că nu avem ce pierde! 

Părintele Ionel a apreciat comentariul meu, 
dimpreună cu Pr. Emil Nuță.  

 
Pentru Pr. Prof. Emilian Cornițescu, la îm- 

plinirea vârstei de 78 de ani: La mulți ani, Părinte 
Profesor Emilian, multă sănătate și bucurie și să vă 
simțiți împlinit în  tot ceea ce faceți!  

 
Pentru Pr. Valentin Chircu: La mulți ani, Pă- 

rinte Valentin, vă doresc multă sănătate și bucurie, 
să scrieți mai mult online, să comunicăm mai mult 
pe 2019, să priviți mult mai senin spre viitor și să vă 
exersați mult mai intens simțul prieteniei!  

Părintele Valentin a ascuns sau a șters mesajul 
meu.  

 
Pentru Pr. Prof. Emanuel Silimon: La mulți 

ani, Părinte Emanuel, multă sănătate și putere de 
muncă, bucurie și atenție la detalii, iubire delicată 
față de copiii dumneavoastră și mult spor în cariera 
dumneavoastră profesorală!  

 
* 
 

Vineri, 4 ianuarie 2019, 5. 18, zero grade, cer 
înnorat, zi aliturgică și harți.  

 
Fotografii neexprimate:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/03/

fotografii-neexprimate/.   
 
Poem apreciat de Pr. Marius Constantin Dincă 

și republicat pe pagina sa.  
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Lucas 22, 23-34, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/04

/lucas-22-23-34-cf-byz/.  
 
Am republicitat predica de acum doi ani de la 

Botezul Domnului și a fost apreciată de Diac. 
Alexandru Mihăilă, Psa. Eufemia Toma, Ioana Mo- 
cean94 și Prof. Nicușor Nacu.  

 
* 
 

7. 20, - 6 grade, 5 ianuarie 2019, zi de sâmbătă.  
 
Predică la Botezul Domnului [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/05

/predica-la-botezul-domnului-2019/. 
 
Apreciată de Gina Amza, Ionela Elena Safterie, 

Psa. Maria Rusu, Diac. Alexandru Mihăilă, Psa. Flo- 
rinela Laudă, Petruța Pîrvan, Pr. Emil Nuță.  

 
Psa. Felicia Adomnicăi a apreciat poemul 

soției mele Fotografii neexprimate.  
 
După care, la ora 13 fără câteva minute, am 

publicat primul poem din noul volum de versuri 
început astăzi. El a fost apreciat de Alexandru 
Bularca (care l-a redistribuit și m-a felicitat pentru 
el), Psa. Eufemia Toma, Gina Amza, Prof. Bogdan 
Marinescu, Pr. Emil Nuță, Prof. Nicușor Nacu (l- 
apreciat în mod special), Liliana Zamfir. Prof. 
Nicușor Nacu și Cristian Marian Enache au apreciat 

                                           
94 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mocean.ioana.3.  
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și distribuirea poemului de către Alexandru Bu- 
larca.  

 
La 18.12: Articolul Reuters în care se prezintă 

primirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe a Ucrainei 
de la Patriarhul Ecumenic. Eveniment petrecut azi, 
5 ianuarie 2019, la Istanbul. Articolul e aici:  

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-
church/ecumenical-patriarch-signs-decree-
granting-ukraine-church-independence-
idUSKCN1OZ0AO.  

 
Apreciat de Pr. Ionel Ștefan Jilavu95 și Prof. 

Bogdan Marinescu.  
 

* 
 

6 ianuarie 2019, Botezul Domnului, zi cu nin- 
soare lină.  

 
Un comentariu pentru Pr. Adrian Agachi: „In- 

vidia ne cere, mai întâi de toate, să nu mai existăm. 
Așa că nu o putem diminua cu smerirea noastră, 
pentru că ea ne cere desființarea onto- logică, lucru 
care este imposibil”.  

Comentariul meu a fost apreciat de Psa. Maria 
Rusu.  

 
Am republicitat predica de acum doi ani la 7 

ianuarie și a fost apreciată de Ionela Elena Safterie. 
Apoi am publicitat o filă video cu sfințirea mare a 
apei, slujită de Părintele Cătălin Ionel în limba 
greacă și a fost apreciată de Marian Achim, Psa. 

                                           
95 Idem:  
https://www.facebook.com/ionelstefan.jilavu.9.  
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Eufemia Toma, Ionela Elena Safterie, Gina Amza, 
Psa. Maria Rusu.  

 
Domnul Florin Valeriu Purcea ne-a fotografiat 

și filmat și astăzi la sfințirea apei. Am publicitat o 
filă video a dumnealui, cu mesajul: „La mulți ani 
tuturor și Dumnezeu să ne umple pe toți de slava Sa 
cea dumnezeiască!”, și ea a fost apreciată de Psa. Eu- 
femia Toma, Ionela Elena Safterie, Răzvan Pîrvu, Pr. 
Stelian Oleg Velea, Psa. Felicia Adomnicăi, Psa. 
Maria Rusu.  

După care am publicitat Slujba de la Pa- 
triarhie, care a fost apreciată de Ionela Elena Saf-
terie.  

 
La 17. 45: Marin Sorescu. Neparodiantul, ne- 

ironicul, neludicul [33]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/06

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-33/.  

 
Am publicat un poem din vol. Rămâne să ne 

vedem, la care scriu acum, și el a fost apreciat de 
Prof. Bogdan Marinescu, Gina Amza, Cristian 
Safterie, Mădălin Căzănaru, Alexandru Bularca, Pe- 
truța Pîrvan, Pr. Emil Nuță, apoi am publicitat 
cântecul Youtuber, creat de Noaptea târziu și 
George Hora, care pledează pentru onlineul de 
calitate, cu însemnarea: „Dacă nu producem online 
de calitate, tragem în piept numai gaze de eșapa- 
ment...”. Articolul meu a fost apreciat de Florin 
Valeriu Purcea.   

 
Prof. Nicușor Nacu a apreciat predica din 2016 

la Duminica anterioară Botezului Domnului.  
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* 
 

8 ianuarie 2019, zi cu soare, de marți, -9 grade. 
La ora 10 am publicat poemul despre copiii pro- 
testanților. El a fost apreciat de Psa. Maria Rusu, 
Gina Amza, Psa. Eufemia Toma, Prof. Bogdan Mari- 
nescu, Pr. Emil Nuță.  

 
10. 44: Marin Sorescu. Neparodiantul, neiro- 

nicul, neludicul [34]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/07

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-34/ .  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
 
Epistola către Evrei, cap. 5, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/08

/epistola-catre-evrei-cap-5-cf-byz/.  
 
Apreciat de Gina Amza, Pr. Emil Nuță.  
 
Predica de acum 3 ani la Duminica posterioară 

Botezului Domnului a fost apreciată de Gina Amza 
și Ionela Elena Safterie, iar a 108-a carte TPA, despre 
Dimitrie Cantemir, a fost apreciată de Prof. Bogdan 
Marinescu, Psa. Eufemia Toma, Gina Amza, Ionela 
Elena Safterie, Psa. Maria Rusu, Pr. Emanuel Sili- 
mon, Pr. Emil Nuță.  

 
Simona Podină a apreciat comentariul meu 

scris pentru familia Toma din Brașov.  
 

* 
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8. 28, 9 ianuarie 2019, zi de miercuri, cer înno- 
rat, - 4 grade.  

 
Epistola către Evrei, cap. 6, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/09

/epistola-catre-evrei-cap-6-cf-byz/.  
 
Traducere apreciată de Prof. Nicușor Nacu, Pr. 

Florin Cazan, Pr. Emil Nuță.  
 
Pr. Emanuel Silimon a apreciat tocmai astăzi 

urarea mea din 3 ianuarie 2019.  
 
La 17 și ceva am publicat 3 poeme din vol. 

Rămâne să ne vedem. Poemul despre sfințirea apei a 
fost apreciat de Înv. Daniel Valentin Chiriță, Gina 
Amza, Alexandru Bularca, Ionela Elena Safterie, Pr. 
Emil Nuță, Pr. Florin Cazan, Pr. George Bucur, Psa. 
Maria Rusu, plus încă o persoană cu cont fals.  

Poemul despre zăpadă a fost apreciat de Oana 
Burnichi, Ana Mihaela Pădurean, Înv. Daniel Valen- 
tin Chiriță, Alexandru Bularca (care a redistribuit 
poemul), Psa. Eufemia Toma, Ionela Elena Safterie, 
Martina Grigoriță, Pr. Emil Nuță, Pr. Florin Cazan, 
Prof. Nicușor Nacu.  

Poemul despre visul american a fost apreciat 
de Alexandru Bularca (care a redistribuit poemul), 
Elena Ciurlic, Oana Burnichi, Gina Amza, Moise 
Bodîrcă, Înv. Daniel Valentin Chiriță, Martina Gri- 
goriță, Psa. Eufemia Toma, Ionela Elena Safterie, 
Mădălin Căzănaru, Pr. Emil Nuță, Pr. George Bucur, 
Prof. Nicușor Nacu. 

 
* 

191

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/09/epistola-catre-evrei-cap-6-cf-byz/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/09/epistola-catre-evrei-cap-6-cf-byz/


8. 43, 10 ianuarie 2019, zi de joi, cer înnorat, 
minus un grad.  

 
Pentru Pr. Sorin Nistor, la împlinirea a 43 de 

ani: La mulți ani, Părinte Sorin, multă sănătate și 
bucurie, putere de muncă și atenție la detalii în slu- 
jirea dumneavoastră!  

 
Predică la Duminica posterioară Botezului 

Domnului [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/10/

predica-la-duminica-posterioara-botezului-
domnului-2019/.  

 
Apreciată de Gina Amza, Pr. Emil Nuță, Ana 

Maria Popa, Diac. Alexandru Mihăilă, Prof. Nicușor 
Nacu.  

 
La 12 fără ceva am mai publicat 3 poeme. 

Poemul despre Școală a fost apreciat, la un minut 
de la publicare, de Pr. Marius Constantin Dincă și a 
fost redistribuit pe pagina sa personală. Cristina 
Andreea Raicu a distribuit-o la 8 minute de la pu- 
blicarea ei. Gabriel Gabor a distribuit și el poemul. 
Acesta a fost apreciat și de Gina Amza, Mirela 
Cornelia, Martina Grigoriță, Psa. Eufemia Toma, 
Psa. Maria Rusu, Viorel Albu, Ionela Elena Safterie, 
Pr. Florin Cazan, Liliana Zamfir, Pr. Marian Gîșilă, 
Anicuța Lazăr, Mădălina Elena.  

Poemul a fost distribuit și de Mădălina Elena.  
Liliana Zamfir: Noi suntem capabili să strâm- 

băm și știința exactă!  
 
Poemul despre milostenie a fost apreciat de 

Gina Amza, Psa. Maria Rusu, Pr. Emil Nuță, Ionela 
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Elena Safterie. Poemul despre învierea cea de obște 
a fost apreciat de Ionela Elena Safterie.   

 
* 

 
11 ianuarie 2019, zi de vineri, cu ninsoare și cu 

soare.  
 
Am publicitat fila video de la Ateneu, cu 

primirea festivă a președinției rotative a Uniunii 
Europene de către România. Apoi am republicitat 
un text al meu din 2018, apreciat de Pr. Marian 
Gîșilă, Ionela Elena Safterie, Psa. Maria Rusu. Am 
publicat însemnările despre nedreptățile făcute 
Bisericilor din Teleorman și textul a fost apreciat de 
Prof. Bogdan Marinescu și Pr. Emil Nuță și am 
terminat cu poemul despre nașterea fetei. Apreciat 
de Gina Amza, Psa. Maria Rusu, Prof. Nicușor Nacu, 
Prof. Bogdan Marinescu, Alexandru Bularca, Pr. 
Emil Nuță, Liliana Zamfir.    

 
* 

 
12 ianuarie 2019, zi de sâmbătă, 5. 48, cer senin, 

- 3 grade.  
 
Am republicitat a 129-a carte TPA: Istoria 

începe de oriunde o privești (vol. 5). Și ea a fost apre- 
ciată de Prof. Bogdan Marinescu.  

 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 10, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/12/

psalmii-lui-salomon-psalmul-10-cf-lxx/.  
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A fost apreciat de Pr. Emil Nuță, Psa. Maria 
Rusu, Liliana Zamfir, Diac. Alexandru Mihăilă.  

 
Poemul despre Părintele Iancu l-am scris pe la 

ora 15 și el a fost apreciat de Prof. Bogdan Mari- 
nescu, Alexandru Bularca, Pr. Emil Nuță, Prot. Cris- 
tian Ioana, Psa. Eufemia Toma, Cristina Andreea, 
Liliana Zamfir, Mădălin Căzănaru, Pr. Ionel Bibelea, 
Adina Vasile96, Andrei Țale, Ștefania Tănase, Miha- 
ela Țale, Ionela Elena Safterie.  

 
Bogdan Marinescu: Dumnezeu să-l odih- 

nească!  Părintele Iancu mi-a dăruit prima Biblie[,] 
când voluntar a făcut[,] pentru prima dată [,] religie 
cu noi în școală prin clasa a șaptea. El mi-a insuflat 
dragoste[a] pentru Dumnezeu, pentru Biserică și 
pentru religie. Datorita lui am urmat Seminarul și 
Teologia. Un Om deosebit[,] care m-a încreștinat. 
Dumnezeu să-l ierte! 

Apreciat de Andrei Țale.  
Dorin Octavian Picioruș: Mă bucur că ați măr- 

turisit aceste lucruri, Domnule Bogdan! Pentru că 
atunci când pomenim pe cineva trebuie să spunem 
lucruri semnificative despre el. Mâine voi fi la 
Alexandria, pentru ca să ne rugăm împreună pentru 
el. PS Galaction va sluji Dumnezeiasca Liturghie de 
mâine la catafalcul său.  

Prof. Bogdan Marinescu a apreciat comenta- 
riul meu, dimpreună cu Andrei Țale.   

Liliana Zamfir: Dumnezeu să-l odihnească! 
Apreciat de Andrei Țale.  
Petruța Pîrvan: Dumnezeu să-l așeze în cetele 

Drepților Săi!  
Apreciat de Andrei Țale.  

                                           
96 Idem: https://www.facebook.com/adina.vasile.96.  
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Doamna Petruța a distribuit poemul pe pagina 
sa.  

Andrei Țale97: Vă mulțumim pentru aceste 
vorbe frumoase! (Familia)  

Apreciat de Bogdan Marinescu.  
 
Apoi am publicitat mesajul funebru al Pă- 

rintelui Emil Nuță, care a fost apreciat de Pr. Sorin 
Nistor, Ana Maria Popa, Mihaela Țale, Andrei Țale.  

 
* 

 
14 ianuarie 2019, zi de luni, soare, - 4 grade.  
 
La ora 3 am distribuit două articole ale Pro- 

toieriei din Alexandria98 referitoare la Înmormân- 
tarea Părintelui Iancu Țale. Primul a fost apreciat de 
Ana Maria Popa, Mihaela Țale, Andrei Țale, Prof. 
Bogdan Marinescu, Pr. Marian Vai.  

 
Pe al doilea l-am prefațat cu cuvintele: „A fost 

o Slujbă de rămas bun, dar plină de încredere și de 
bucurie tainică. Pentru că ne-a adunat la un loc un 
om care a prețuit slujirea și prietenia”. El a fost 
apreciat de Viorica Mănăilă, Ștefania Tănase, Mi- 
haela Țale, Prof. Bogdan Marinescu, Pr. Emil Nuță.  

 
După care am publicat, într-un articol, predica 

Pr. Nicu Chiriță și a PS Galaction Stângă la Înmor- 
mântarea Părintelui Iancu Țale. Articolul meu a fost 
apreciat de Prot. Cristian Ioana, Pr. Cristian 

                                           
97 A se vedea:  
https://www.facebook.com/andreitzale.  
98 Idem:  
https://www.facebook.com/protoieria.alexandria.5.  
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Sandu99, Andrei Țale, Mihaela Țale100, Pr. Emil 
Nuță.    

 
Andrei Țale:  Mulțumim pentru înregistrări! 
Dorin Octavian Picioruș: Și eu vă mulțumesc, 

Domnule Andrei, și întregii dumneavoastră familii, 
pentru modul cum a decurs Înmormântarea tatălui 
dumneavoastră!  

Comentariul meu a fost apreciat de Andrei 
Țale.  

 
9. 23: Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, poetul [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/13/

sfantul-ioan-iacob-hozevitul-poetul-3/.  
 
Apreciat de Ionela Elena Safterie, Gina Amza, 

Andrei Țale.  
 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 11, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/14/

psalmii-lui-salomon-psalmul-11-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Gina Amza, Ionela Elena Safterie, 

Pr. Emil Nuță, Pr. Sorin Nistor.  
 

* 
Marți, 7. 40, ninge frumos, zi de marți, 15 ia- 

nuarie 2019, zero grade.  
 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 12, cf. LXX:  

                                           
99 Idem:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10001423

1857316.  
100 Idem: https://www.facebook.com/mihaela.tzale.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/15/
psalmii-lui-salomon-psalmul-12-cf-lxx/.  

 
A fost apreciat de Psa. Maria Rusu, Gina Amza, 

Pr. Emil Nuță.  
 
7. 43: am republicitat cartea a 109-a TPA: 

studiile pe care mi le-a dăruit Părintele Dumitru 
Popescu, pentru ca să le public online. A apreciat 
cartea Psa. Maria Rusu.  

 
Adina Vasile a apreciat azi poemul meu despre 

tatăl ei, despre Părintele Iancu Țale, și anunțul 
mortuar al Părintelui Emil Nuță. Pr. Marian Gîșilă a 
apreciat a treia parte a comentariului soției mele la 
poezia Sfântului Ioan Iacob.  

 
Pe la ora 15 am publicitat înscrisul de la starea 

civilă al lui Mihail Eminescu. De la Arhivele Națio- 
nale ale României101, Serviciul Județean Botoșani al 
Arhivelor Naționale, Colecția de stare civilă, regis- 
trul nr. 81/ 1850. Conținutul înscrisului:  

„Nr. curgătoriu: 
Trii (3) 
Data nașterii: 
ziua cincisprezece, 
luna ghenari 
Data botezului: 
ziua douăzeci și una, 
luna ghenari 
Secsul: 

                                           
101 Cf.  
https://www.facebook.com/Arhivele.Nationale.ale.R

omaniei/photos/a.10150717224985114/10161195513155114/?ty
pe=3&theater.  
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fiu 
Numele carele s-au dat pruncului la botez: 
Mihail 
Numele și pronumele, starea sau meseria pă- 

rinților pruncului: 
D. Ghiorghi Iminovici, căminar, cu soția sa 

Raluca, proprietari 
Polițiea sau satul unde s-au născut pruncul: 
În orașul Botoșani 
Numele și pronumele nașului sau a nașii: 
D. Vasile Iorașcu, stolnic 
Iscăliturile: a preotului, a nașului și a pă- 

rinților: 
Ioan Ikonom, Vasile Iorașcu stolnic au fost 

naș, G. Iminovici căm<ina>r, Raluca Iminovici, 
căm<ina>re 

 

 
 
Pr. Marius Constantin Dincă a preluat arti- 

colul de la mine și el a fost apreciat de Psa. Eufemia 
Toma, Tomescu Ștefan, Ionela Elena Safterie și 
Marian Nan.  
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Marius Constantin Dincă: Așa este! Sună 
splendid "numărul curgătoriu"! Și data botezului 
este...interesantă! La doar 6 zile după naștere! Mul- 
țămim cu plecăciune, Părinte Dorin! 

Gianina Picioruș: Registrul Stării Civile arată 
data de 15 ianuarie 1850 ca zi de naștere a lui Emi- 
nescu. Însă poetul a susținut mereu (după cum și 
tatăl său a notat pe o filă introductivă din Psaltirea 
familiei) că s-a născut pe 20 decembrie 1849. E ceea 
ce credea atât Bușulenga, cât și alții care au cercetat 
atent problema. Părinții poetului au declarat astfel 
pentru că data de 20 decembrie dezvăluia faptul că 
fusese conceput în Post, iar lumea era mai credin- 
cioasă pe atunci și avea mai multă rușine. Doamne 
ajută!  

Comentariul a fost apreciat de Nicoleta Cren- 
guța Ciocea, Marian Nan, Lili Goga, Ștefan Du- 
mitraș, Mihaela Murelatos.  

 
Marian Achim a apreciat un articol dedicat 

Părintelui Iancu, iar Liliana Zamfir a apreciat 
Psamul al 11-lea al Sfântului Salomon.  

 
* 

 
8. 11, un grad, zi de miercuri, 16 ianuarie 2019.  
 
Predică la Duminica a XXIX-a după Cincize- 

cime [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/16/

predica-la-duminica-a-xxix-a-dupa-cincizecime-
2019/.  

 
Apreciată de Gina Amza, Pr. Emil Nuță, Ionela 

Elena Safterie.  
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Și am republicitat Psalmul 93, cf. LXX.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Ionela Elena Safte- 

rie.  
 
Prof. Nicușor Nacu a apreciat un articol despre 

Înmormântarea Părintelui Iancu.  
 

* 
 
9. 07, soare, 17 ianuarie 2019, zi de joi, două 

grade.  
 
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, poetul [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/17/

sfantul-ioan-iacob-hozevitul-poetul-4/.  
 
A fost apreciat de Gina Amza și Pr. Emil Nuță.  
 
La 9. 17 am republicitat predica la Sfântul 

Antonios cel Mare din 2014. Care a fost apreciată de 
Gina Amza, Ana Mihaela Pădurean, Ionela Elena 
Safterie, Prof. Nicușor Nacu. Iar la 9. 20 am re- 
publicitat Ps. 82, cf. LXX. Care a fost apreciat de 
Gina Amza și Ionela Elena Safterie.  

 
Toate trei, la scurt timp, au fost apreciate de 

Gina Amza.  
 
Protoiereul Cristian Ioana și Liliana Zamfir au 

apreciat predica mea la Duminica a 29-a după 
Cincizecime.  

Liliana Zamfir: Să ne trăiți, sfințite părinte! 
Dorin Octavian Picioruș: Multă sănătate, 

Doamnă Liliana! 
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Doamna Liliana a apreciat comentariul meu.  
 
La 21. 52 am publicat două poeme personale.  
 
Gina Amza a apreciat poemul despre magnați. 

Adică al doilea al serii. Dimpreună cu Psa. Maria 
Rusu, Ionela Elena Safterie, Prof. Bogdan Mari- 
nescu, Liliana Zamfir, Înv. Daniel Valentin Chiriță. 
Pe când poemul despre fotografia de pe Facebook a 
fost apreciat de Ionela Elena Safterie, Prof. Bogdan 
Marinescu, Mădălin Căzănaru.  

 
* 

 
9. 30, soare, zi de vineri, 18 ianuarie 2019, 3 

grade.  
 
Lucas 22, 35-46, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/18/

lucas-22-35-46-cf-byz/.  
 
Traducerea a fost apreciată de Gina Amza.  
 
9. 35: am republicitat Ps. 84, cf. LXX. Și el a fost 

apreciat de Gina Amza.  
 
După care am publicat 3 poeme recente. 

Poemul despre punerea pe genunchi a fost apreciat 
de Psa. Eufemia Toma, Psa. Maria Rusu, Ionela 
Elena Safterie, Gina Amza, Pr. Florin Cazan. Poemul 
despre cel care ne enervează a fost apreciat de Prof. 
Bogdan Marinescu și de Gina Amza. Nimeni însă, în 
primele 9 ore, nu a apreciat poemul despre neco- 
municare. Însă a fost apreciat în cele din urmă de 
Ionela Elena Safterie și Psa. Maria Rusu. Predica 
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despre Sfântul Antonios cel Mare a fost apreciată de 
Psa. Maria Rusu.  

 
* 
 

5. 44, zi de sâmbătă, 19 ianuarie 2019, cer 
înnorat, 3 grade.  

 
Am republicitat Ps. 88, cf. LXX. Și el a fost 

apreciat de Pr. Emil Nuță.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [35]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/19/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-35/.  

 
Apreciat de Alin Ticaneț.  
 
Ana Maria Ganea a apreciat poemul despre 

necomunicare.  
 
La 12. 41 am publicat un poem scris azi, care se 

referă la diverse patimi. El a fost apreciat, la un 
minut de la publicare, de Părintele Emil Nuță. Apoi 
de Felicia Buzală, Martina Grigoriță, Prof. Bogdan 
Marinescu. Părintele Florin Cazan a preluat poemul 
pe pagina sa, unde a fost apreciat de Mariana Ena- 
che și Leana Cristian. El a fost apreciat și de Prof. 
Nicușor Nacu, Pr. Florin Cazan, Gina Amza, Monica 
Bucur, George Seinu.  

Ruța Mincinoiu102: Adevărul greu iese la su- 
prafață și acolo rămâne! Nimeni nu-l mai poate 
ascunde!  
                                           

102 A se vedea:  
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La 21 și ceva am scris poemul despre leul cel 
minunat al Sfântului Gherasimos de la Iordanis. El 
a fost apreciat de Ionela Elena Safterie, Gina Amza, 
Doina Stuparu.  

 
* 
 

18. 32, duminică, 20 ianuarie 2019, cer înnorat, 
3 grade.  

 
Dimineață, înainte de Biserică, am republicitat 

Dorin Streinu (opere alese) (vol. 9) și cartea a fost 
apreciată de Pr. Emil Nuță, traducerea Epistolei 
către Efeseni și a fost apreciată tot de el, un text din 
2011 și a fost apreciat de Pr. Emil Nuță, Psa. Maria 
Rusu, Gina Amza, și un altul tot din 2011, apreciat 
de Pr. Emil Nuță și Gina Amza.  

 
Doamna Liliana Zamfir a publicitat poemul 

despre patimi și a scris la comentarii: „Genial! Să ne 
trăiți[,] sfințite părinte!”. Iar poemul despre leul 
Sfântului Gherasimos a fost apreciat și de Florin 
Valeriu Purcea și Pr. Viorel Ciucu.  

 
La 17 și ceva am publicitat mărturia ziaristului 

Mirel Curea despre cum s-a lăsat de fumat. Cu 
textul: „Pentru că se poate! Ne putem lupta cu toate 
patimile noastre în acest fel”. Mărturia sa a fost 
apreciată de Gina Amza și Pr. Marius Constantin 
Dincă.  

 
18. 37: Prima carte pe 2019: Psalmii lui Salomon 

(ediția științifică):  

                                           
https://www.facebook.com/ruta.mincinoiu.  

203

https://www.facebook.com/ruta.mincinoiu


https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/20
/psalmii-lui-salomon-editia-stiintifica/.  

Pagina sursă a cărții, în mai multe formate 
online: 
https://archive.org/details/PsalmiiLuiSalomon1.  

Este a 169-a carte TPA la nivel online.  
 

 
 

Gina Amza a apreciat cartea la 13 minute de la 
apariția articolului. La un minut după aceea a fost 
apreciată de Florin Valeriu Purcea. Mai apoi de Pr. 
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Emil Nuță. Pe 22 ianuarie 2019 a fost apreciată de 
Rada Stancu103 din București.  

 
* 

 
 
7. 44, luni, 21 ianuarie 2019, cer înnorat, un 

grad.  
 
Am republicitat cartea Sfântului Profet Ionas, 

apoi fragmentul despre cum trebuie să ne adresăm 
celor care sunt de altă confesiune. Cartea Sfântului 
Ionas a fost apreciată de Adina Vasile, Pr. George 
Bucur, Gina Amza și Pr. Emil Nuță. Iar articolul 
despre dialog a fost apreciat de Gina Amza, Ionela 
Elena Safterie, Pr. Emil Nuță, Pr. George Bucur, Pr. 
Florin Cazan.  

 
Liliana Zamfir a comentat la poemul cu leul și 

a spus: „Mai greu cu ascultarea la oameni!”.   
 
Pr. Emil Nuță a apreciat articolul lui Mirel 

Curea, alături de Liliana Zamfir a apreciat poemul 
leului Sfântului Gherasimos, apoi a apreciat poemul 
despre necomunicare, apoi pe acela despre nesim- 
țire, Psalmul 84, Lc. 22, 35-46, poemul despre 
magnați și primăvară, poemul despre fotografii pe 
Facebook, Psalmul 82, predica la Sfântul Antonios 
cel Mare, comentariul soției mele despre ziua de 
naștere a lui Eminescu, o fotografia a mea și o alta 
de la frontispiciul contului.   

 
* 

                                           
103 A se vedea:  
https://www.facebook.com/rada.stancu.7.  
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22 ianuarie 2019, zi de marți, cer înnorat, 1 

grad, 15. 04.  
 
Pr. George Bucur a preluat fragmentul despre 

dialogul cu cei de alte confesiuni și a apreciat co- 
mentariul meu despre rolul scrisului de cărți în via- 
ța mea.  

 
Rada Stancu a comentat la poemul cu leul cel 

minunat și a spus: „Slăvit să fie Domnul!” și a 
apreciat poemul. Mi-a mulțumit pentru că i-am 
acceptat cererea de prietenie, la care i-am răspuns 
prin: „Numai bine, Doamnă Rada!”, după care a 
apreciat Sorescu 35 și Psalmii lui Salomon, care este 
prima carte TPA pe 2019.  

 
15. 32: am republicitat Plângerile lui Ieremias, 

cap. 1 și Înțelepciunea lui Sirah, cap. 7, 1-17.  
Fragmentul din Sirah a fost apreciat de Gina 

Amza și Psa. Maria Rusu.  
 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 13, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/20

/psalmii-lui-salomon-psalmul-13-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță și Liliana Zamfir.  
 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 14, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/21/

psalmii-lui-salomon-psalmul-14-cf-lxx/.   
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță și Liliana Zamfir.  
 
Geneza creștină în opera lui Eminescu [5]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/22/
geneza-crestina-in-opera-lui-eminescu-5/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Gina Amza, Rada 

Stancu.  
 
17. 28: Psalmii lui Salomon (ediția liturgică):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/22/

psalmii-lui-salomon-editia-liturgica/.  
 

 
 
Apreciată de Pr. Emil Nuță, Florin Lazăr104 și 

Psa. Eufemia Toma.  

                                           
104 A se vedea:  
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Poemul despre adopție l-am scris pe la ora 21-
22 și a fost apreciat de Gina Amza, Ionela Elena 
Safterie, Pr. Emil Nuță, Psa. Maria Rusu.  

 
* 

 
9. 25, 23 ianuarie 2019, zi de miercuri, 3 grade.  
 
Am republicitat Praedicationes (vol. 10) și 

Epistolele catolice ale Sfântului Apostol Ioannis. 
Cartea de predici a fost apreciată de Gina Amza, 
Psa. Maria Rusu, Pr. Emil Nuță, pe când Epistolele 
Sfântului Ioannis de Pr. Emil Nuță.  

 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 15, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/23/

psalmii-lui-salomon-psalmul-15-cf-lxx/.  
 
A fost apreciat de Psa. Maria Rusu, Liliana 

Zamfir, Gina Amza, Pr. Emil Nuță.  
 
Psa. Felicia Adomnicăi a apreciat un comen- 

tariu al meu despre comunicare.  
 

* 
 

 
10. 30, 24 ianuarie 2019, cer înnorat, un grad, zi 

de joi. Am publicitat in live transmisia Trinitas TV 
de la evenimentele de sărbătorire ale Unirii Prin- 
cipatelor Române de pe Dealul Patriarhiei. Și fila 
video a fost apreciată de Pr. Sorin Nistor și Ionela 
Elena Safterie.  

 
                                           

https://www.facebook.com/lazar.florin.5.  
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* 
 

 
8. 48, minus un grad, zi de vineri, cer înnorat, 

25 ianuarie 2019.  
 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 16, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/24

/psalmii-lui-salomon-psalmul-16-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
 
Predică la Duminica a XXXI-a după Cinci- 

zecime [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/25/

predica-la-duminica-a-xxxi-a-dupa-cincizecime-
2019/.  

 
Apreciată de Gina Amza, Ionela Elena Safterie, 

Rada Stancu.  
 
Poemul despre călătorie, publicat spre seară, a 

fost apreciat de Florin Valeriu Purcea și Pr. Emil 
Nuță pe 25 ianuarie, iar pe 26 de Înv. Daniel 
Valentin Chiriță, Rada Stancu și Prof. Bogdan Mari- 
nescu.  

 
* 
 

5. 10, sâmbătă, 26 ianuarie 2019, plouă, un 
grad.  

 
Psalmii lui Salomon. Psalmul 17, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/26

/psalmii-lui-salomon-psalmul-17-cf-lxx/.  

209

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/24/psalmii-lui-salomon-psalmul-16-cf-lxx/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/24/psalmii-lui-salomon-psalmul-16-cf-lxx/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/25/predica-la-duminica-a-xxxi-a-dupa-cincizecime-2019/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/25/predica-la-duminica-a-xxxi-a-dupa-cincizecime-2019/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/25/predica-la-duminica-a-xxxi-a-dupa-cincizecime-2019/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/26/psalmii-lui-salomon-psalmul-17-cf-lxx/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/26/psalmii-lui-salomon-psalmul-17-cf-lxx/


La 21 și ceva am scris 3 poeme. Al doilea poem, 
poemul despre poemele mele, a fost apreciat și 
distribuit de Alexandru Bularca și apreciat de Psa. 
Maria Rusu, Prot. Cristian Ioana, Liliana Zamfir. Pe 
când al 3-lea a fost apreciat de Psa. Maria Rusu, 
Liliana Zamfir, Rada Stancu. Protoiereul Cristian 
Ioana a apreciat și poemul despre călătorie.  

 
* 

 
27 ianuarie 2019, zi de duminică, 5. 10, zero 

grade. Am republicitat Psalmul 70 și un articol din 
2017. Articolul despre femei și bărbați a fost apreciat 
de Ionela Elena Safterie, Rada Stancu (care a și 
distribuit articolul), Pr. Emil Nuță, Pr. Florin Cazan, 
Prot. Cristian Ioana.  

 
5. 38: Psalmii lui Salomon. Psalmul 18, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/27/

psalmii-lui-salomon-psalmul-18-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Psa. Maria Rusu în seara zilei de 28 

ianuarie 2019.  
 
După care am scris un poem, care a fost 

apreciat de Ionela Elena Safterie.  
 

* 
 
8. 38, zi de luni, 28 ianuarie 2019, ceață, minus 

un grad. Am republicitat predicile din 2017 și 2016 
la Sfinții Trei Ierarhi. Cea din 2017 a fost apreciată 
de Pr. Emil Nuță, pe când cea din 2016 de același și 
de Rada Stancu.  
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8. 40: Lucas 22, 47-71, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/28

/lucas-22-47-71-cf-byz/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, care a început 

cursurile de Master în Teologie, și de Gina Amza.  
 

* 
 

29 ianuarie 2019, zi de marți, cer înnorat, un 
grad.  

 
8. 40. Pentru Rodica Lupu, la împlinirea a 41 

de ani: „La mulți ani, Doamnă Rodica, multă să- 
nătate și putere de muncă! Și să fiți dialogică pe mai 
departe!”.  

 
8. 44. Pentru Florin Valeriu Purcea, la îm- 

plinirea a 47 de ani: „La mulți ani, Domnule Florin, 
multă sănătate și putere de muncă și să aveți un an 
47 cu multe împliniri! Vă doresc numai bine!”.  

 
La 8. 58 am republicitat predica din 2015 la 30 

ianuarie, la pomenirea celor 4 Sfinți Ierarhi. Și a fost 
apreciată de Ionela Elena Safterie, Pr. Emil Nuță.  

 
8. 59: Predică la Sfinții Trei Ierarhi [30 ianuarie 

2019]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/29/pred
ica-la-sfintii-trei-ierarhi-30-ianuarie-2019/.  

 
Apreciată de Gina Amza, Pr. Emil Nuță, Ionela 

Elena Safterie, Psa. Maria Rusu.  
 
* 
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30 ianuarie 2019, zi de miercuri, plus un grad, 
cer înnorat.  

 
La 5. 28 am republicitat un articol din 2017, 

scris în comun cu soția mea.  
 
5. 31: Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, poetul [5]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/30/

sfantul-ioan-iacob-hozevitul-poetul-5/.  
 
La 5. 32 am republicitat Psalmul 96, iar la 6.00 

am publicitat filmul mut, din 1914, despre Mihail 
Eminescu, Veronica Micle și Ion Creangă.  

 
Articolul a fost apreciat de Gina Amza, Ionela 

Elena Safterie, Psa. Maria Rusu și Pr. Emil Nuță, a 5-
a parte la Sfântul Ioan Hozevitul a fost apreciată de 
Ionela Elena Safterie, Psalmul 96 a fost apreciat de 
Gina Amza, Ionela Elena Safterie și Pr. Emil Nuță, 
iar filmul din 1914 de Psa. Maria Rusu și Pr. Emil 
Nuță.  

 
* 
 

31 ianuarie 2019, zi de joi, 6. 48, cer înnorat, 3 
grade.  

 
Am republicitat Psalmul 77.  
 
Iar la 6. 54: Lucas 23, 1-22, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/31/

lucas-23-1-22-cf-byz/.  
 

* 
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1 februarie 2019, ceață, un grad, zi de vineri, 7. 
39.  

 
Predică la Întâmpinarea Domnului [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/01

/predica-la-intampinarea-domnului-2019/.  
 
La 7. 50 am republicitat Psalmul 60, iar la 7. 52 

articolul soției mele Poezia Scripturii. Din 2017.  
 
Psalmul 60 a fost apreciat de Ionela Elena 

Safterie. Pr. George Bucur a apreciat predica mea la 
Întâmpinarea Domnului la ora 16. 5 minute. Iar Psa. 
Felicia Adomnicăi a apreciat articolul Poezia Scrip- 
turii.  

 
* 
 

5. 50, sâmbătă, 2 februarie 2019, cer senin, 3 
grade.  

 
Liliana Zamfir a comentat, la 4 și ceva, la pre- 

dica de azi: Să ne trăiți[,] sfințite părinte! 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 

nă Liliana! Mult spor în tot ceea ce faceți!  
 
La 5. 54 am republicitat Ps. 64.  
 
5. 55: Predică la Duminica a XXXII-a după 

Cincizecime [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/02

/predica-la-duminica-a-xxxii-a-dupa-cincizecime-
2019/.  
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A fost apreciată de Psa. Felicia Adomnicăi 
(care a și redistribuit-o), Mariana Nicolae Pristavu, 
Ionela Elena Safterie, Prot. Cristian Ioana și o altă 
persoană.  

 
Predica la Întâmpinarea Domnului a fost apre- 

ciată și de Liliana Zamfir, Pr. Emil Nuță, Pr. Ionel 
Bibelea, Prot. Cristian Ioana.  

 
* 
 

Duminică, 3 februarie 2019, 5. 15, cer înnorat, 4 
grade.  

 
Lucas 23, 23-43, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/03

/lucas-23-23-43-cf-byz/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță și Psa. Maria Rusu.  
 

* 
 

7. 13, 4 februarie 2019, zi de luni, cer parțial 
înnorat, 6 grade.  

 
Am republicitat cartea Sfântului Profet Ioil, o 

însemnare și Ps. 57. Cartea Sfântului Ioil, la câteva 
secunde, a fost apreciată de Pr. Sorin Nistor. Mai 
târziu a fost apreciată de Psa. Eufemia Toma, Psa. 
Maria Rusu, Ionela Elena Safterie. Însemnarea a fost 
apreciată de Psa. Maria Rusu, iar Ps. 57 tot de dum- 
neaei.  

 
7. 16: Epistola către Evrei, cap. 7, cf. BYZ: 
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https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/04
/epistola-catre-evrei-cap-7-cf-byz/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Ionela Elena Safte- 

rie și o altă persoană.  
 
* 

 
7. 28, zi de marți, 5 grade, cer înnorat, 5 

februarie 2019.  
 
Am republicitat Ps. 48.  
 
7. 58: Din nou Arghezi…[1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/05

/din-nou-arghezi-1/.  
 
Apreciat de Gina Amza, Psa. Maria Rusu, Ione- 

la Elena Safterie, Pr. Emil Nuță și o altă persoană.  
 

* 
 
7. 30, miercuri, 6 februarie 2019, cer înnorat, 4 

grade.  
 
Am republicitat Ps. 59.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  

 
Din nou Arghezi…[2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/06

/din-nou-arghezi2/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
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După care am publicat poemul cu cerșetoarea. 
Care a fost apreciat de Gina Amza, Liliana Zamfir, 
Ionela Elena Safterie, Pr. Teodor Bulea.  

 
* 
 

8. 23, 7 februrie 2019, zi de joi, cer înnorat, 4 
grade.  

 
Lucas 23, 44-56, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/07

/lucas-23-44-56-cf-byz/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Marian Grăjdan, Pr. 

Sorin Nistor.  
 
La 19. 15: Scrioaștea. Monografia unei iubiri [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/07

/scrioastea-monografia-unei-iubiri-3/.  
 
Apreciată de Pr. Emil Nuță și Prof. Bogdan 

Marinescu.  
 
* 
 

8. 57, vineri, soare, 8 februarie 2019, un grad.  
 
Predică la Duminica a XVII-a după Cinci- 

zecime [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/08

/predica-la-duminica-a-xvii-a-dupa-cincizecime-
2019/.  
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Apreciată de Petruța Pîrvan (care a și dis- 
tribuit-o), Psa. Maria Rusu, Pr. Emil Nuță, Liliana 
Zamfir. 

Petruța Pîrvan: Înțelepte sfaturi! Să luăm 
aminte! Doamne ajută tuturor! 

Dorin Octavian Picioruș: Multă sănătate și 
bucurie, Doamnă Petruța!  

Liliana Zamfir: Să ne trăiți, sfințite părinte! Cu 
multă dragoste împărtășiți cuvântul! 

Dorin Octavian Picioruș: Multă sănătate, 
Doamnă Liliana! Vă mulțumesc frumos pentru 
apreciere!  

 
9. 12. Am republicitat Ps. 49 și parenezele la 

Nuntă și Mărturisire.  
 
Ps. 49 a fost apreciat de Pr. Emil Nuță și Ionela 

Elena Safterie. Pareneza la Nuntă a fost apreciată de 
Pr. Emil Nuță, Ionela Elena Safterie și Psa. Maria 
Rusu, iar pareneza la Mărturisire de Pr. Emil Nuță 
și Ionela Elena Safterie.  

 
* 

 
Zi de sâmbătă, ora 21, 9 februarie 2019. Am 

publicat două poeme și am republicitat un articol al 
soției mele despre teza sa postdoctorală și o predică 
a mea din 2017. Poemul despre memorie a fost 
apreciat de Iulică Emil Ionescu, Doina Stuparu, Pr. 
Emil Nuță, Pr. Teodor Bulea, Ionela Elena Safterie, 
Alexandru Bularca (care l-a redistribuit), Liliana 
Zamfir. Cel despre scris a fost apreciat de Gina 
Amza, Pr. Emil Nuță, Pr. Teodor Bulea, Înv. Daniel 
Valentin Chiriță, Ionela Elena Safterie, Liliana Zam- 
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fir. Predica din 2017 a fost apreciată de Ionela Elena 
Safterie.  

 
* 
 

5. 59, zi de duminică, 10 februarie 2019, cer 
senin, - 2 grade.  

 
Noaptea de decemvrie:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/09

/noaptea-de-decemvrie/.   
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
 
Aci sosi pe vremuri:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/10

/aci-sosi-pe-vremuri/.  
 
Apreciat de Gina Amza și de Pr. Emil Nuță.   
 
Am republicitat Psalmul 53, care a fost apreciat 

de Iulică Emil Ionescu și Pr. Emil Nuță, iar TPA 115 
a fost apreciată de Pr. Marian Gîșilă, Psa. Maria Ru- 
su și o altă persoană cu un cont fals. 

 
* 
 

4. 37, luni, 11 februarie 2019, un grad.  
 
Am republicitat o predică a PS Galaction Stân- 

gă, Praedicationes (vol. 12), Ps. 54.  
 
Predica PS Galaction Stângă a fost apreciată de 

Pr. Sorin Nistor, Prot. Cristian Ioana, Gina Amza și 
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Pr. Emil Nuță. Cartea mea de predici a fost apreciată 
de Pr. Marian Gîșilă.  

 
Iconom stavrofor [10 februarie 2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/11/

iconom-stavrofor-10-februarie-2019/.  
 
Articolul a fost apreciat de Pr. Stelian Oleg 

Velea, Pr. Emil Nuță, Prot. Cristian Ioana, Prof. 
Nicușor Nacu, Psa. Maria Rusu, Florin Valeriu 
Purcea, Gabriel C. Alin, Psa. Eufemia Toma, Pr. Io- 
nel Ștefan Jilavu, Pr. Sorin Nistor, Prof. Irina 
Neagoie, Prof. Bogdan Marinescu, Pr. Marian Gîșilă, 
Marian Ciocan, Pr. Marian Vai, Pr. Florin Cazan, 
Georgiana Simona Surcel, Pr. Emanuel Silimon, Pr. 
Marian Marius Drăgoi, Pr. George Bucur, Mădălin 
Căzănaru, Înv. Daniel Valentin Chiriță, Valentin 
Lică, Psa. Florinela Laudă, Alexandra Daniela Gaciu, 
Doina Stuparu, Bogdan Nicolae Petre, Emil Baciu, 
Ana Lotrea, Emil Gîtstrîmb, Pr. Nicu Urse, Pr. 
Teodor Bulea, Simona Mihaela Cornea, Pr. Alin 
Chivu, un cont fals (Bmc Cmb). A fost distruit de 
două ori, fără să pot vedea de către cine, și s-au scris 
38 de comentarii.  

Comentariile articolului:  
Cristian Cristian: Felicitări!  
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Domnule Cristian!  
Bogdan Nicolae Petre: Felicitări!!! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Domnule Bogdan! Numai bine! 
Doina Stuparu: Felicitări! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Doina! Multă bucurie!  
Doina Stuparu a apreciat comentariul meu.  
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Gina Amza: Felicitări[,] părinte!! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Gina! Multă sănătate și răbdare! Răb- 
dare: ca să se șteargă durerile recente și multă sănă- 
tate: pentru ca să vă vedeți copiii la casa lor! 

Georgiana Simona Surcel: Felicitari[,] părinte 
Dorin Octavian Picioruș!  

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Doam- 
nă Georgiana, și vă mulțumesc mult pentru priete- 
nie! Vă sunt mereu aproape!  

Emil Nuță: Felicitări[,] Părinte Dr. Dorin Octa- 
vian Picioruș[!]  

Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Părinte 
Emil! Mult spor în slujire și la studiile masterale! 

Emil Nuță: Vă mulțumesc frumos[,] Părinte 
Dr. Dorin Octavian Picioruș[!] Vă doresc numai 
bine! 

Iulică Emil Ionescu: Felicitări[,] părinte[!] 
Stelian Oleg Velea: Felicitări[,] părinte Dorin! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc mult, 

Părinte Stelian! Multă bucurie și împlinire și sănăta- 
te binecuvântată întregii familii! 

Bulea Teodor (alături de o Sfântă Icoană): Să 
te pupe Maica Domnului! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Părinte Teodor! Numai bine! 

Părintele Teodor a apreciat comentariul meu.  
Marian Ciocan: Felicitări[,] Părinte! 
Dorin Octavian Picioruș: Multă sănătate și 

bucurie, Domnule Marian! Vă mulțumesc frumos!  
Petruța Pîrvan: Felicitări[,] părinte[,] și res- 

pect! 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 

nă Petruța, și vă mulțumesc frumos! 
Florin Valeriu Purcea: Felicitări[,] părinte! 
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Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Domnule Florin! Multă sănătate și bucurie!  

Claudia Mariana Militaru: Felicitări!  
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Claudia! Multă sănătate și bucurie! 
Claudia Mariana Militaru: Să te bucuri de dis- 

tincția primită[!] 
Dorin Octavian Picioruș: Da, mă bucur cu 

recunoștință! Numai bine, Doamnă Claudia!  
Claudia Mariana Militaru a apreciat comen- 

tariul meu.  
Marius Constantin Dincă: Axios, Părinte 

Dorin! 
Dorin Octavian Picioruș: Multă sănătate, Pă- 

rinte Marius! Vă mulțumesc frumos! 
Psa. Eufemia Toma: Felicitări și din partea 

noastră! 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Doam- 

nă Preoteasă Eufemia, și vă mulțumesc mult! Multă 
sănătate Părintelui Cornel și întregii familii!  

Prof. Irina Neagoie: Felicitări[,] părinte! Mii de 
binecuvântări! 

Am apreciat comentariul său.  
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc mult, 

Doamnă Irina! Multă bucurie și împlinire! 
Ionel Bibelea: Felicitări și smerite îmbrățișări 

frățești în Iisus Hristos[,] Dumnezeu[l nostru]!  
Dorin Octavian Picioruș: Multă sănătate, Pă- 

rinte Ionel, și mă bucur mult că sunteți alături de 
mine ca întotdeauna! Numai bine tuturor din fa- 
milie!  
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Accente pe relația lui Blaga cu tradiția ro- 
mânească, spirituală și poetică [1]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/11/
accente-pe-relatia-lui-blaga-cu-traditia-
romaneasca-spirituala-si-poetica-1/.  

 
Apreciat de Înv. Daniel Valentin Chiriță, 

Florin Valeriu Purcea, Gina Amza, Pr. Emil Nuță.  
 
Am publicitat Jurnalul Trinitas TV despre 

hramul Catedralei din Turnu Măgurele. Și fila video 
a fost apreciată de Dan Peleu, Felicia David, Luiza 
Mușat, Înv. Daniel Valentin Chiriță, Florin Valeriu 
Purcea, Ionela Elena Safterie, Pr. Emil Nuță, Pr. 
Teodor Bulea, Alexandra Daniela Gaciu, Pr. Nicu 
Urse.  

 
Pe la 19 fără ceva: Predica despre Dumne- 

zeiasca Hirotesie [10 februarie 2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/11/

predica-despre-dumnezeiasca-hirotesie-10-
februarie-2019/.  

 
Apreciată de Prot. Cristian Ioana, Florin 

Valeriu Purcea, Pr. Teodor Bulea, Marius Florin 
Isbiceanu, Pr. Dragoș Mazilu, Pr. Viorel Ciucu, Psa. 
Eufemia Toma, Liliana Zamfir (a apreciat-o în mod 
special), Psa. Maria Rusu, Prof. Nicușor Nacu, Pr. 
Emil Nuță.  

 
Cristian Ioana: Bucurie, Pace, Binecuvântare și 

„INIMĂ BUNĂ”[!] 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Părinte Protoiereu Cristian, pentru că mi-ați 
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fost aproape! Multă sănătate și bucurie întregii fa- 
milii! 

Florinela Laudă: Vă felicităm și noi[,] părinte 
doctor, pentru prodigioasa activitate cărturărească 
pe care o desfășurați spre folosul celor care mai 
citesc. Sunteți printre puținii care merită distincția 
de iconom stavrofor. Sincere felicitări!!!  

Am apreciat comentariul său dimpreună cu 
Florin Valeriu Purcea și Pr. Florin Cazan.  

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc mult, 
Doamnă Preoteasă Florinela! Multă sănătate și bu- 
curie întregii dumneavoastră familii! 

Cătălin Ionel: Felicitări, părinte[,] pentru dis- 
tincție! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Părinte Cătălin! Multă sănătate și bucurie! 

Cătălin Ionel: Cu mare drag. A fost o încântare 
să vă citesc predica închinată evenimentului de ieri 
și, de asemenea, am rememorat frumoase amintiri 
auzind predica inspirată a Pr. Ciulei. Sănătate, in- 
spirație și putere de muncă să vă dea Bunul Dum- 
nezeu în continuare! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim foarte 
mult, Părinte Cătălin! Dumneavoastră, trăind de- 
parte de țară, aveți cel mai mult nevoie de lucrurile 
acestea pe care mi le doriți cu multă prietenie. Vă 
suntem aproape! 

Liliana Zamfir: Vrednic este! Mulțumesc Dom- 
nului că a rânduit să vă cunosc! Întru mulți ani, 
binecuvântați! 

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, 
Doamnă Liliana! Multă sănătate și bucurie! Și eu vă 
mulțumesc! 

223



Nicușor Nacu: Sunteți vrednic, Părinte Dorin 
Octavian Picioruș! Să vă dăruiască Dumnezeu 
continuu din infinitul bogăției Sale!  

Am apreciat comentariul său.  
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Dom- 

nule Profesor Nicușor Nacu, și multă bucurie dum- 
nezeiască! Vă mulțumesc mult pentru admirabila 
dumneavoastră prietenie, care îmi îndulcește ini- 
ma. Vă port în inima mea cu delicatețe, alături de 
Doamna Doctor, soția dumneavoastră!  

Ionela Elena Safterie: Felicitări[,] părinte!!! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Ionela! Multă sănătate și bucurie!  
 
Pentru Protoiereul Cristian Ioana: Vă doresc 

mulți ani de slujire și de viață, Părinte Protoiereu 
Cristian! Cu ocazia împlinirii a 24 de ani de Preoție. 
Vă doresc numai bine! Multă bucurie întregii dum- 
neavoastră familii!  

 
Urarea mea a fost apreciată de Prot. Cristian 

Ioana, de sărbătorit, dar și de Iulică Emil Ionescu, 
Dan Peleu, Elena Anton, o altă persoană [Flo Ry].  

 
* 
 

6. 54, 12 februarie 2019, zi de marți, ploioasă, 6 
grade.  

 
Accente pe relația lui Blaga cu tradiția ro- 

mânească, spirituală și poetică [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/12/

accente-pe-relatia-lui-blaga-cu-traditia-
romaneasca-spirituala-si-poetica-2/.  
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Apreciat de Pr. Teodor Bulea, Pr. Emil Nuță, 
Gina Amza, Psa. Felicia Adomnicăi, Prof. Nicușor 
Nacu.   

 
7. 15: Am republicitat o predică, un fragment 

din Lucas 3 și un articol al Doamnei Preotese.  
 
Predica din 2016 a fost apreciată de Pr. Emil 

Nuță. Articolul soției mele a fost apreciat de Ionela 
Elena Safterie.  

 
* 
 

13 februarie 2019, zi de miercuri, 10. 31, soare, 3 
grade, după ce azi-noapte a nins.  

 
Pentru Părintele Nicu Urse, la împlinirea a 39 

de ani: La mulți ani, Părinte Nicu, și să aveți parte 
de multă sănătate și bucurie, de multă putere de 
slujire și de muncă, de echilibru și seriozitate, de 
atenție și dăruire în tot ceea ce faceți! Dumnezeu să 
vă bucure și să vă întărească în slujirea dumnea- 
voastră și să vă ocrotească întreaga familie!  

Pr. Nicu Urse a apreciat urarea mea.  
Nicu Urse: Sărut mâna, părinte profesor, vă 

mulțumesc din suflet pentru gândurile bune și fru- 
moasele urări!!! 

Am apreciat comentariul său.  
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Părinte 

Nicu, și să ne revedem tot la fel de bine ca ultima 
oară! 

 
Pe la ora 6 am publicitat o extraordinară și 

hilară interpretare din mașină a lui Bohemian 
Rhapsody și am republicitat Ps. 55, un articol al 
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soției mele din 2017, TPA 116, o predică a mea de 
acum 5 ani și am publicitat Tangoul asasinilor, cu 
însemnarea:  „Și asasinii au nevoie de poezia muzi- 
cii, pentru ca să se suporte pe ei înșiși”.  

 
Bohemian Rhapsody reinterpretat a fost apre- 

ciat de Psa. Maria Rusu, Pr. Marius Constantin 
Dincă și Roxana Maria. Psalmul 55 a fost apreciat de 
Iulică Emil Ionescu și Pr. Emil Nuță. Articolul soției 
mele, Poezie și stihuire, a fost apreciat de Iulică Emil 
Ionescu și Pr. Emil Nuță. Epistola către Filippeni a 
fost apreciată de Iulică Emil Ionescu, Pr. Emil Nuță 
și Prof. Nicușor Nacu. Predica mea despre prag- 
matism, de acum 5 ani, a fost apreciată de Iulică 
Emil Ionescu și Pr. Emil Nuță.  

 
Articolul zilei: Lucas 24, 1-12, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/13/

lucas-24-1-12-cf-byz/.  
 
Apreciat de Pr. Teodor Bulea, Marius Florin 

Isbiceanu.  
 
Prof. Nicușor Nacu, Marius Florin Isbiceanu și 

Valentin Lică au apreciat poemul meu despre 
memorie. Psa. Felicia Adomnicăi a apreciat un arti- 
col despre Blaga. TPA  148 a fost apreciată de Iulică 
Emil Ionescu, care a redistribuit și Ps. 54 și a 
apreciat Lucas 3, 1-9, cf. BYZ și predica despre Hiro- 
tesie. Viorel Albu și Psa. Adriana Țugurel au 
apreciat anunțul referitor la primirea distincției.   

 
Am preluat o filă video despre diferențele 

dintre bărbați și femei. Cu titlul: „Întotdeauna tre- 
buie să știi cu ce fel de creier ai de-a face”.  
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Pe la ora 21:  
 
Marea surpriză a zilei de astăzi, 13 februarie 

2019, e pe filiera Marius Zlătaru – Pr. Marius Con- 
stantin Dincă. Pentru că în 1993, când noi eram elevi 
la Seminarul Teologic din Turnu Măgurele, în ulti- 
ma zi a trimestrului al doilea, am fost filmați de 
colegul meu de cameră, Domnul Marius Zlătaru, iar 
Părintele Marius Constantin Dincă mi-a trimis 
astăzi această filă video.  

Cu acceptul autorului ei, am urcat online 
această filă și o găsiți în arhiva de aici:  

https://archive.org/details/Seminar1993.  
Pentru a o downloada de la rubrica Cinepack.  
În ea ne veți vedea tinerețea noastră, dar și 

tinerețea Părintelui Profesor Marian Ciulei, a Direc- 
torului Seminarului, care a ținut un cuvânt de învă- 
țătură pentru viitor.  

 

 
 

Articolul meu a fost apreciat de Prof. Nicușor 
Nacu, Florin Valeriu Purcea, Pr. Marian Gîșilă, 
Cristian Cristian, Aurel M. Cioacă, Pr. Ionel Bibelea, 
Pr. Emil Nuță.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Sunt omul de la mi- 

nutul 0. 30. Și acestea sunt singurele secunde video 
din tot Seminarul!  

Comentariul meu a fost apreciat de Diac. 
Alexandru Mihăilă.  
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Daniela Bolozan105: Iertare că intervin, însă mă 
bucur să aud că ați urmat Seminarul din Turnu. Este 
orașul în care m-am născut și lângă care am locuit 
până la majorat, tatăl meu și bunicul meu fiind 
preoți în comuna Lița. Frumos și felicitări pentru 
realizările din domeniul teologic! 

Dorin Octavian Picioruș: Mă bucur, Doamnă 
Daniela, și vă mulțumesc frumos!  

Daniela Bolozan: Aștept cu nerăbdare tradu- 
cerea Sfintei Scripturi! Atunci când va rândui Dum- 
nezeu!  

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos pentru încredere, Doamnă Daniela! 

Cristian Parpalea: „Leilor, v-am ars”! 
Cristian Parpalea: Super. 
Dorin Octavian Picioruș: Era o expresie, Dom- 

nule Cristian, pe care Părintele de Vechiul Testa- 
ment ne-o repeta adesea. Însemna că ne pregătește 
o lucrare de control cu subiecte grele. Vă doresc 
numai bine! 

 
Răzvan Marius și Iulică Emil Ionescu au apre- 

ciat articolul distincției, iar Domnul Ionescu l-a 
preluat pe pagina sa. Predica PS Galaction a fost 
apreciată și de Pr. Sandu Cristian Celeapcă și Psa. 
Maria Rusu.  

 
* 
 

14 februarie 2019, 7 grade, 14. 07, zi de joi, cu 
soare și nori. Am republicitat două articole și o 
predică. Protestul de ziua îndrăgostiților a fost 
apreciat de Iulică Emil Ionescu (care l-a și distri- 

                                           
105 A se vedea:  
https://www.facebook.com/daniela.bolozan.  
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buit), Alexandru Bularca, Psa. Florența Nuță, Prof. 
Nicușor Nacu. Articolul despre cum a ajuns soția 
mea critic literar a fost apreciat de Pr. Emil Nuță, 
Prof. Alina Floriana Tomescu106, Gina Amza, Psa. 
Maria Rusu. Predica din 2015 a fost apreciată de Pr. 
Emil Nuță.  

 
Din ceas dedus/ Joc secund:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/14

/din-ceas-dedus-joc-secund/.  
 
Apreciat de Maria Dumitru și Pr. Teodor 

Bulea.  
 
A doua surpriză: Concertul de Colinde din 

1996. Al Seminarului Teologic din Turnu Măgurele. 
A se vedea:  

https://archive.org/details/Colinde1996.  
 
Apreciat de Pr. George Bucur, Pr. Emil Nuță, 

Pr. Teodor Bulea, Pr. Nicu Urse, Cătălin Datcu, Gina 
Amza, Cristian Parpalea, Pr. Cătălin Ionel, Pr. Sorin 
Nistor, Pr. Ionel Bibelea.  

 
15. 26: Amintirile personale sunt sănătatea 

prezentului: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/14/amin
tirile-personale-sunt-sanatatea-prezentului/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Pr. Bulea Teodor, 

Pr. Marius Constantin Dincă, Florin Valeriu Purcea, 
Prof. Nicușor Nacu (a apreciat articolul în mod spe- 
cial), Gina Amza, Valentin Lică, Felicia Buzală, Prof. 

                                           
106 Idem:  
https://www.facebook.com/irina.tomescu.33.  
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Bogdan Marinescu, Psa. Maria Rusu (tot apreciere 
specială).  

 
15. 50: Și tot aseară, într-o discuție privată cu 

Părintele Marius Constantin Dincă, am mai avut 
parte de un alt fragment din trecutul meu, pe care 
îl uitasem, dar pe care dumnealui mi l-a păstrat în 
inimă și mi l-a mărturisit: 

„Nu știu dacă v-a rămas în memorie mo- 
mentul[,] dar printre primele încercări literare din 
Seminar apăream...și eu! Într-un somn adânc și 
obositor ați visat că l-ați înghițit pe Dincă și m-ați 
purtat precum odinioară chitul pe Iona!😊 Sper ca 
mica bucurie de azi să echilibreze puțin balanța de 
atunci!”. 

O uimire frumoasă, ca cea păstrată de Pă- 
rintele Marius, am avut și din partea Părintelui 
Ciprian Ionuț Popa107, coleg de an la facultate108. 
Care, într-o discuție de peste câțiva ani, mi-a spus 
aproape textual fragmente dintr-o predică a mea, 
rostită la Sfânta Ecaterina, la cererea Părintelui 
Profesor Vasile Gordon109. 

În concluzie: uneori oamenii te pot păstra în ei 
mai bine decât te păstrezi tu în memorie. Și e bine 
să apelezi la memoria lor, pentru a o amplifica pe a 
ta. 

Text apreciat de Prof. Alina Floriana Tomescu, 
Pr. Teodor Bulea, Pr. Nicu Urse, Gina Amza, Prof. 

                                           
107 Idem:  
https://www.facebook.com/ioan.popa.9400.  
108 Idem:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/22/catalo

gul-promotiei-2002-pastorala-fto-bucuresti/.  
109 Idem:  
https://www.facebook.com/gordon.vasile.9.  
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Bogdan Marinescu, Ionela Elena Safterie, Pr. Emil 
Nuță.  

 
Am scris acest poem pentru Părintele Ionel 

Biblea:  
 
Tristețile nu sunt blocuri,  
ci aripi. 
Cu ele poți zbura  
mai departe,  
făcându-ți din ele  
un scut protector. 
Bucuriile nu sunt  
bani convertibili,  
ci comori care  
nu își pierd gustul. 
Dacă le dărui,  
ele se vor întoarce  
la tine imediat. 
De aceea, prietene, 
nu considera că prezența  
e singura formă de a exista! 
Cei care te poartă în ei  
nu sunt întotdeauna  
aproape,  
însă sunt de neînlocuit. 
 
Iar acest text pentru Dumitru Piscuc (cre- 

dincios penticostal):  
 
Traducerea la Dumnezeiasca Scriptură m-a 

obișnuit cu matematica textului. Dacă traduci 
fiecare cuvânt la locul, cazul, numărul care trebuie, 
textul e perfect ca un fagure de miere. Exprimarea 
ei este arhaică, e de atunci, are multe lucruri ce par 
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redundante, are multe greșeli grafice, tocmai de 
aceea are nevoie de traducător. Dar când citești 
acest text robust în traducere matematică, te mi- 
nunezi de prospețimea lui și de delicatețea cu care 
îți revelează voia lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, 
cine nu citește adevărata traducere a Scripturii are 
impresia că știe mult din ea. Eu însă abia acum o 
citesc pentru prima oară: când o traduc. Căci n-am 
găsit o traducere până acum, care să îmi spună 
adevărul textual al Scripturii. Numai după aceea 
putem vorbi de abisul teologic al Scripturii și putem 
comenta: după ce avem textul. Iar cei care au trăit 
mirajul că știu textul Scripturii trebuie să o ia de la 
capăt. Cu prietenie, Domnule Dumitru! 

 
Am preluat ambele texte pe pagina mea, 

pentru că le-am scris pe paginile celor doi.  
 
Textul către Dumitru Piscuc a fost apreciat de 

Pr. Nicu Urse, Pr. Teodor Bulea, Prof. Nicușor Nacu, 
Pr. Emil Nuță. Iar poemul către Părintele Ionel 
Bibelea a fost apreciat de Pr. Emil Nuță, Pr. Teodor 
Bulea, Înv. Daniel Valentin Chiriță, Ionela Elena 
Safterie.  

 
Diac. Alexandru Mihăilă a preluat articolul 

către Domnul Dumitru Piscuc, afirmând: „Aștept cu 
interes de la părintele Dorin Octavian Picioruș fina- 
lizarea traducerii Sfintei Scripturi”.  

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc mult, 
Părinte Alexandru, pentru încrederea pe care mi-o 
acordați! Însă, după cum v-am spus și altădată, nu 
mă grăbesc s-o termin, ci vreau să intre în mine în 
mod organic, pe îndelete. Multă întărire de la Dum- 
nezeu în slujirea și în creația dumneavoastră! 
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Comentariul meu a fost apreciat de Diac. 
Alexandru Mihailă și apreciat în mod special de 
Mădălina Georgiana Buzilă.  

Eugeniu Rogoti: E lăudabilă orice inițiativă de 
traducere. Totuși, nu cred că e posibilă o "mate- 
matică" în traduceri, pentru că sensul și nuanța cu- 
vintelor traduse sunt alese de traducător. Orice 
traducător onest ar recunoaște că după trecerea a 
zece ani ar fi ales poate alt sinonim pentru un oare- 
care cuvânt...Succes, oricum! 

Dorin Octavian Picioruș: Părinte Eugeniu, nu 
m-am referit la sensurile și nuanțele cuvintelor, ci 
la traducerea morfologică a textului: dacă e la 
acuzativ îl traduc la acuzativ, dacă verbul e la aorist 
îl traduc la aorist și tot așa. Matematica textului 
Scripturii constă în a respecta gramatica lui. Vă 
mulțumesc pentru apreciere! După cum și eu aștept 
de la dumneavoastră mai multe traduceri patristice 
din limba rusă, dacă o știți atât de profund. 

Preluarea Părintelui Alexandru a avut 20 de 
aprecieri. Printre cei care au apreciat textul meu în 
preluarea sa au fost și Mădălina Georgiana Buzilă, 
Prof. Alina Floriana Tomescu, Alexandru Bularca, 
Nicușor Năstăsache, Răzvan Pele, Dragoș Simion, 
Ionel Busuioc, Bogdan Mihai Gheorghian, Marius 
Militaru, Florin Bejoiu, Remus Emil Ioniță, Dragoș 
Tuinea, Daniela Bolozan, Octavian Emilian Mari- 
nescu, Stelian Tomoioagă, Sorin Vințeanu, Marius 
Polițeanu, Adriana Chebac...  

 
* 

 
5. 52, 15 februarie 2019, zi de vineri, 4 grade, cer 

parțial înnorat.  
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Am republicitat predica despre cunoașterea de 
sine. De acum 5 ani.  

 
Predică la Duminica a XXXIII-a după Cinci- 

zecime [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/15/

predica-la-duminica-a-xxxiii-a-dupa-cincizecime-
2019/.  

 
Apreciată de Pr. Bulea Teodor și de Prof. Alina 

Floriana Tomescu.  
 
Pe pagina sa, Domnul Dumitru Piscuc a avut 

cu mine o conversație, la 7 și ceva dimineața:  
Dumitru Piscuc: Care este adevărata traducere 

a Scripturii, părinte? 
Dorin Octavian Picioruș: Cu modestie fiind 

spus: cea pe care încerc să o realizez acum! Și pe 
care ar fi putut și o pot realiza și alții, dacă ar fi dorit 
sau dacă doresc să fie cinstiți cu textul scriptural. 

Dumitru Piscuc: Consider că în zilele noastre 
o traducere bună se poate realiza numai în echipă, 
cu bibliști/ teologi specialiști. De unul singur îmi 
este greu să cred [că] nu va ieși o traducere con- 
diționată. Însă, o aștept cu bucurie și, pe anumite 
texte, vă pot da un feedback. 

Dorin Octavian Picioruș: Am văzut ideea în 
articolul de ieri al Domnului Conțac. Tocmai de 
aceea i-am răspuns pe pagina dumneavoastră, știin- 
du-vă prieteni.  

Dorin Octavian Picioruș: Și îmi puteți da un 
feedback oricând, pentru că puteți citi câteva cărți 
ale Scripturii deja:  

https://www.teologiepentruazi.ro/cv-pr-dr-
dorin-octavian-piciorus/.  
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Dumitru Piscuc: Ce obiective aveți prin aceas- 
tă traducere?  

Dorin Octavian Picioruș: Să cunosc textul cu 
adevărat și să îl folosesc în Dogmatica mea și în 
studiile mele, după cum v-am mai spus acum câțiva 
ani la biblioteca dumneavoastră! 

A apreciat comentariul meu.  
 
Pr. Elgad Barbu110 a apreciat concertul de 

colinde din 1996, textul despre discuția cu Pr. 
Dincă, o predică din 2015, textul scris pentru Piscuc 
și articolul soției mele despre Barbu.  

 
I-am scris Doamnei Carmelia Leonte la ziua de 

naștere: „La mulți ani, Doamnă Carmelia, multă 
sănătate și bucurie și să vă simțiți împlinită în tot 
ceea ce faceți!”. Și dumneaei a apreciat în mod deo- 
sebit urarea mea.  

 
Am publicitat mesajul Doamnei Mara Luana 

Rauca către Ministrul Educației, care a fost apreciat 
de Pr. Emil Nuță, apoi un articol despre blocul 
dăruit specialiștilor din Alexandria, cu titlul: „Case 
pentru specialiștii urbei”. El a fost apreciat de Florin 
Valeriu Purcea, Gina Amza, Pr. Teodor Bulea, Pr. 
Elgad Barbu. Și am încheiat ziua cu o știre tristă: 
„Înmormântați împreună, așa după cum au fost și 
în viață...”. Pentru că pe 14 ianuarie 2019, la Baba- 
dag, au fost înmormântați Părintele Filimon și Preo- 
teasa Angela, soț și soție, care au murit într-un 
accident de mașină. Articolul a fost apreciat de Gina 
Amza, Moise Bodîrcă, Nicușor Gheorghe, Pr. Teo- 

                                           
110 A se vedea:  
https://www.facebook.com/elgad.barbu.7.  
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dor Bulea, Psa. Florinela Laudă, Ionela Elena Safte- 
rie, Prof. Nicușor Nacu.  

 
* 
 

5. 45, sâmbătă, 16 februarie 2019, 3 grade.  
 
Am republicitat o predică din 2017. Ea a fost 

apreciată de Prof. Alina Floriana Tomescu.  
 
Din nou Arghezi…[3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/16

/din-nou-arghezi3/.  
 
Apreciat de Prof. Alina Floriana Tomescu, Pr. 

Teodor Bulea, Iulică Emil Ionescu, Cosmin Olinici.  
 
Am publicitat o fotografie cu titlul: „Mai mulți 

Sfinți integrați în aceeași raclă”, de la Silvia Cos- 
tache, alături de o altă fotografie a dumneaei, cu 
titlul: „Albastru de fond”. Racla a fost apreciată de 
Pr. Teodor Bulea și Pr. Elgad Barbu. Icoana Maicii 
Domnului, în lumină albastră, a fost apreciată de 
Înv. Daniel Valentin Chiriță, Georgiana Nuță, Gina 
Amza, Pr. Teodor Bulea, Pr. Ionel Bibelea, iar Ana 
Maria Popa a preluat-o.   

 
Articolul Prof. Oana Moraru, pe care l-am 

reintitulat: „Cel care iese în evidență” – e vorba de 
elevul care se evidențiază în clasă, în timpul orelor 
de curs –, a fost apreciat de Pr. Emil Nuță. Un alt 
articol al ei, pe care l-am numit: „Despre gândirea 
logico-matematică”, a fost apreciat tot de Părintele 
Emil Nuță. Iar un al 3-lea al ei, căruia i-am pus titlul 
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„Profesionalizarea relației cu părinții”, a fost apre- 
ciat de același Părinte Emil Nuță.  

O emisiune TV cu Ministrul Învățământului 
am publicitat-o sub numele „O discuție aplicată 
despre învățământul românesc”. Fila video, despre 
tatăl care își ajută fiul să fie „omul păianjen”, am 
publicitat-o cu titlul: „Dacă ai un tată...poți să mergi 
și pe pereți”. Apreciată de Pr. Elgad Barbu. Cu titlul 
„A mulțumi înseamnă a arăta respect” am publicitat 
o filă video în care un pilot turc de avion îi mul- 
țumește profesorului său, într-un mod emoțio- 
nant, atunci când călătorește în avionul pilotat de 
către el. Și el a venit și i-a sărutat mâna dreaptă 
profesorului său și și-a aplecat fruntea și și-a atins-
o de mâna lui ca semn de prețuire adâncă.   

Acest eveniment video mișcător a fost apreciat 
de Prof. Alina Floriana Tomescu și Prof. Codina 
Săvulescu.  

„Piulița devenită inel”: un clip video despre 
cum un meșteșugar a transformat o piuliță banală 
într-un inel cu diamant.  

 
* 

 
17. 57, duminică, zi cu soare, 10 grade, 17 

februarie 2019.  
 

Am republicitat o predică din 2014, apoi un 
articol despre comentarii, în care am anunțat co- 
lecția În subsolurile comunicării, pe care, din păcate, 
încă n-am inițiat-o, un articol al meu în engleză, 
care a fost apreciat de Pr. Emil Nuță, și Ps. 58.   
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Predica din 2014, despre căutarea adevărului, a 
fost apreciată de Pr. Emil Nuță și Pr. Eugen Bol- 
deanu.  

 
Despre ce ne scrie Rabinul:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/17/

despre-ce-ne-scrie-rabinul/.  
 
Apreciat de Florin Bejoiu, Pr. Teodor Bulea, 

Prof. Alina Floriana Tomescu, Ionela Elena Safterie.  
 
Pentru Flavius Catană111, la ziua de naștere: La 

mulți ani, Flavius, multă sănătate și bucurie, să în- 
veți bine la Școală și să vii la Biserică întotdeauna cu 
inimă bună, mulțumindu-I Lui pentru toate!  

 
Sub titlul: „Diversitatea la ea acasă”, am pu- 

blicitat o filă video cu triluri de diverse păsărele. Ea 
a fost apreciată de Gina Amza, Psa. Maria Rusu, 
Iulică Emil Ionescu, Psa. Eufemia Toma, Petruța 
Pîrvan, Ionela Elena Safterie, Pr. Bulea Teodor, care 
a și redistribuit-o.  

 
Am scris un poem despre părăsirea de către 

prieteni și el a fost apreciat de Gina Amza, Pr. Emil 
Nuță, Pr. Teodor Bulea, Pr. Marius Florin, Claudia 
Militaru, Pr. Elgad Barbu, Emil Apostol112, Florin 
Tudoran113, Pr. Nicu Urse, Codina Săvulescu,  Iulică 
Emil Ionescu, Dr. Gheorghiță Ciocioi, Înv. Daniel 
Valentin Chiriță, Prof. Bogdan Marinescu, Ionela 

                                           
111 A se vedea:  
https://www.facebook.com/catana.flavius.9.  
112 Idem: https://www.facebook.com/92AEG.  
113 Idem:  
https://www.facebook.com/florin.tudoran.79.  
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Elena Safterie, Pr. Ionel Bibelea, Pr. Marius Florin. 
După care am publicitat un text despre cum e 
considerat Preotul de către oameni în diverse ipos- 
taze. De la Pr. Alexandru Balaban.  

Comentariu la Cosmin Olinici (apreciat de 
către acesta): „Asta e antologică! Și o putem integra 
oricând într-o prelegere despre ideologie și ma- 
nipulare. Numai bine, Domnule Cosmin!”. Scris la o 
întâmplare cu tâlc. Un evreu începe să citească un 
ziar arăbesc, pentru că acolo a găsit știri bune: că 
evreii sunt bogați, că ei conduc lumea, în com- 
parație cu știrile din ziarele evreiești, unde se spu- 
nea că evreii sunt persecutați și trăiesc în sărăcie.  

 
Mădălin Căzănaru și Psa. Maria Rusu au apre- 

ciat fila video din 1993. Cosmin Olinici și Pr. Elgad 
Barbu au apreciat articolul despre păstrarea mea în 
alții. Psa. Felicia Adomnicăi a apreciat poemul scris 
unui prieten, pe când Cosmin Olinici a apreciat a 
treia parte la Arghezi. Pr. Marian Gîșilă a apreciat 
două fotografii publicitate de către mine.  

 
* 
 

4. 44, 18 februarie 2019, două grade, ceață, zi 
de luni.  

 
Am republicitat traducerea mea la Cântarea 

Cântărilor. A fost apreciată de Cosmin Olinici, Pr. 
Elgad Barbu, Emil Apostol, Pr. Nicu Urse, Pr. Eugen 
Boldeanu, Iulică Emil Ionescu.  

 
Brâncuși: sculptor creștin ortodox:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/18

/brancusi-sculptor-crestin-ortodox/.  
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Un comentariu al soției mele la cartea Patriar- 
hului Daniel Ciobotea despre Constantin Brâncuși.  

 
Apreciat de Gina Amza, Ionela Elena Safterie, 

Pr. Elgad Barbu, Pr. Eugen Boldeanu114, Iulică Emil 
Ionescu.  

 
Prof. Codina Săvulescu și Prof. Bogdan Mari- 

nescu au apreciat poemul meu de aseară.  
 
La 18. 14 minute am publicitat un discurs 

spontan al Patriarhului Daniel, filmat de Trinitas 
TV, sub numele: „Cum a ajuns averea Bisericii să 
ajute instituțiile Statului Român”.  

 
Apreciat de Prot. Cristian Ioana, Pr. Ionel 

Ștefan Jilavu, Iulică Emil Ionescu (care a și preluat 
fila video), Pr. Marian Gîșilă, Florin Valeriu Purcea, 
Prof. Codina Săvulescu, Emil Apostol.   

 
Iulică Emil Ionescu a preluat Cântarea Cân- 

tărilor și poemul ultim.  
 

* 
 

Soare, 8. 59, marți, 19 februarie 2019, cer senin, 
3 grade.  

 
Accente pe relația lui Blaga cu tradiția ro- 

mânească, spirituală și poetică [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/19

/accente-pe-relatia-lui-blaga-cu-traditia-
romaneasca-spirituala-si-poetica-3/.  

                                           
114 A se vedea:  
https://www.facebook.com/eugen.boldeanu.1.  
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Apreciat de Pr. Elgad Barbu, Psa. Maria Rusu, 
Psa. Felicia Adomnicăi, Alexandru Bularca, Pr. Emil 
Nuță.  

 
Am republicitat o predică din 2016 și un articol 

în engleză din 2017.  
 
Articolul în engleză [The God of the Church] a 

fost preluat de Iulică Emil Ionescu și apreciat de 
Prof. Nicușor Nacu, Gina Amza, Iulică Emil Io- 
nescu, Pr. Emil Nuță. Articolul despre publicarea 
comentariilor a fost apreciat de Pr. Emil Nuță, Psa. 
Maria Rusu și Iulică Emil Ionescu.  

Lucica Băbuță115 a apreciat fila video cu cânta- 
tul păsărelelor, piulița devenită inel și fila video 
despre recunoștință. Prof. Nicușor Nacu a apreciat 
în mod special fila video a recunoștinței, apoi a 
apreciat Cântarea Cântărilor, dimpreună cu Pr. Eu- 
gen Boldeanu, apoi predica despre căutarea adevă- 
rului.  

Pr. Eugen Boldeanu și Psa. Felicia Adomnicăi 
au apreciat articolul soției mele despre Brâncuși. Pr. 
Ionel Bibelea și Pr. Nicu Urse au apreciat racla cu 
mai multe Sfinte Moaște. Cosmin Olinici și Florin 
Tudoran au apreciat discursul Părintelui Patriarh 
Daniel. Prof. Nicușor Nacu și Florin Tudoran au 
apreciat predica de acum 3 ani la Parabola vameșu- 
lui și a fariseului.  

 
* 
 

6. 52, 20 februarie 2019, zi de miercuri, cer 
senin, 3 grade.  

                                           
115 A se vedea:  
https://www.facebook.com/lucica.babuta.  
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Am republicitat un articol în engleză [The past 
is struggling always in you], o predică de acum 3 ani, 
alături de prima predică despre teologia Sfântului 
Ierarh Caesarius de Arles. Predica de acum 3 ani a 
fost apreciată de Pr. Emil Nuță și Pr. Elgad Barbu, 
pe când cea la Sfântul Ierarh Caesarius de Arles a 
fost apreciată de Pr. Emil Nuță și Prof. Codina Săvu- 
lescu.  

 
Studii de istorie și de spiritualitate creștină 

(vol. II) [I]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/20

/studii-de-istorie-si-de-spiritualitate-crestina-vol-
ii-i/.  

 
A fost apreciat de Pr. Elgad Barbu, Pr. Emil 

Nuță, Psa. Maria Rusu, Prof. Codina Săvulescu, Cos- 
min Olinici.  

 
Cosmin Olinici: Felicitari pentru recenzie! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Domnule Cosmin! Abia sunt la început cu 
însemnările despre carte.  

 
Prof. Florin Tămăcean a apreciat și a distribuit 

discursul Patriarhului Daniel.   
 

* 
 

21 februarie 2019, zi cu soare, de joi, 6 grade.  
 
Am republicitat un articol în engleză, unul în 

română și o predică. Articolul despre ideile care n-
au de-a face cu teologia Bisericii a fost apreciat de 
Ionela Elena Safterie, Pr. Lucian Burcea, Pr. Elgad 
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Barbu, Lucica Băbuță, Pr. Emil Nuță, Pr. Ionel Bibe- 
lea, Rada Stancu.  

 
Accente pe relația lui Blaga cu tradiția ro- 

mânească, spirituală și poetică [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/21/

accente-pe-relatia-lui-blaga-cu-traditia-
romaneasca-spirituala-si-poetica-4/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
 
18. 55, un comentariu la Părintele Marius 

Constantin Dincă: „Iar cum nouă, de obicei, ne plac 
răspunsurile greșite, atât copiii, cât și părinții vor 
aduce cadouri, pentru că sunt mai mari. Și ce e 
mare, contează!”. Apreciat de Pr. Ionel Bibelea și o 
altă persoană.  

 
Pr. Mihăiță Vîlcan a apreciat cuvântarea video 

a Patriarhului Daniel Ciobotea, iar Florin Tălmăcian 
a preluat-o pe pagina sa.   

 
* 

 
22 februarie 2019, zi de vineri, 4. 30, cer parțial 

înnorat, 3 grade.  
 
Am republicitat un articol în engleză la înce- 

putul postului.  
 
Predică la Duminica a XXXIV-a după Cinci- 

zecime [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/22

/predica-la-duminica-a-xxxiv-a-dupa-cincizecime-
2019/.  
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Apreciată de Cosmin Olinici, Gina Amza, Flo- 
rin Tudoran, Pr. Emil Nuță.  

 
8. 56, pentru Părintele Mircea Dașa, la ziua sa 

de naștere: La mulți ani, Părinte Mircea, multă să- 
nătate și bucurie, iar Dumnezeu să vă călăuzească 
pururea în slujirea dumneavoastră!  

Sărbătoritul a apreciat un comentariu al meu 
mai vechi: din 26 decembrie 2018. A crezut că e cel 
de la ziua lui.   

 
La 16. 53 am publicitat o filă video, scriind 

deasupra ei: „Când tu te schimbi întreaga lume se 
schimbă în tine”. A fost apreciată de Ionela Elena 
Safterie, Psa. Maria Rusu, Pr. Elgad Barbu.  

 
* 
 

23 februarie 2019, zi de sâmbătă, cu soare și 
ger. Minus 4 grade de dimineață. Acum, la 17. 39, e 
minus un grad. A nins peste noapte și a viscolit.  

 
Înainte de a pleca la Biserică am republicitat 

un text în engleză și o predică.  
 
Poarta neagră. Scriitorii și închisoarea:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/23

/poarta-neagra-scriitorii-si-inchisoarea/.  
 
Cosmin Onlinici: Mda, păcat că uitarea este o 

lege a memoriei...Mulțumiri pentru recenzie! 
Dorin Octavian Picioruș: Și eu vă mulțumesc, 

Domnule Cosmin! Multă sănătate și împlinire!  
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Apreciat de Florin Valeriu Purcea, Cosmin 
Olinici, Gina Amza, Pr. Emil Nuță, Pr. Teodor Bu- 
lea, Cristian Parpalea.  

 
10. 08, pentru Prof. Cătălin Ionuț Cașcaval, la 

ziua sa de nașterea: La mulți ani, Domnule Cătălin, 
multă sănătate și putere de muncă! Dumnezeu să vă 
călăuzească în tot ceea ce faceți! 

Sărbătoritul a apreciat comentariul meu.  
 

* 
 
5. 09, duminică, 24 februarie 2019, cer senin, - 

4 grade.  
 
Am republicat un articol în limba engleză, des- 

pre ce înseamnă a fi străin și o predică din 2017. 
Predica a fost apreciată de Psa. Maria Rusu.  

 
Accente pe relația lui Blaga cu tradiția ro- 

mânească, spirituală și poetică [5]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/24

/accente-pe-relatia-lui-blaga-cu-traditia-
romaneasca-spirituala-si-poetica-5/.  

 
Apreciat de Dr. Gheorghiță Ciocioi, Gina Am- 

za, Pr. Sorin Nistor, Pr. Teodor Bulea, Ionela Elena 
Safterie, Pr. Emil Nuță.  

 
Psa. Eufemia Toma a apreciat primele note la 

cartea Prof. Emilian Popescu.  
 

* 
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Soare, minus 5 grade, luni, 7. 49, 25 februarie 
2019.  

 
A 4-a predică la teologia Sfântului Caesarius de 

Arles.  
 
Accente pe relația lui Blaga cu tradiția ro- 

mânească, spirituală și poetică [6]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/25

/accente-pe-relatia-lui-blaga-cu-traditia-
romaneasca-spirituala-si-poetica-6/.  

 
Apreciat de Cosmin Olinici, Gina Amza, Iulică 

Emil Ionescu, Pr. Teodor Bulea, Pr. Emil Nuță.  
 

* 
 

7. 45, 26 februarie 2019, zi de marți, soare, 
minus două grade.  

 
Gina Amza a apreciat o predică a mea.  
 
Am republicitat Psalmul 67, un articol al meu 

în engleză și unul al soției mele în română. Textul 
în engleză a fost apreciat de Pr. Emil Nuță. Lucica 
Băbuță a apreciat articolul soției mele, alături de 
Cosmin Olinici și Psa. Maria Rusu.   

 
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, poetul [6]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/26

/sfantul-ioan-iacob-hozevitul-poetul-6/.  
Apreciat de Cosmin Olinici, Emil Nuță, Geor- 

giana Nuță116, Pr. Teodor Bulea, Gina Amza.  

                                           
116 Mama Părintelui Emil Nuță, care lucrează în Peru- 

gia, Italia. A se vedea:  
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16. 46, comentariu la Cosmin Olinici: „De fapt, 
părinții nu pot dărui iubire copiilor lor, dacă nu se 
iubesc între ei. Iubirea dintre ei se revarsă în copiii 
lor. Și iubirea dintre ei este iubirea lui Dumnezeu 
care se revarsă în ei. Tocmai de aceea, căsătoria 
creștină este teologică, pentru că e iubirea lui Dum- 
nezeu revărsată în noi, pentru ca, la rândul nostru, 
să o dăruim și altora”.  

Elena Boghean a apreciat comentariul meu. Și 
a scris sub el: „Da! Dar să fie din familia tradițională, 
[așa] cum a lăsat[-o] Dumnezeu”. Apoi a fost apre- 
ciat și de Cosmin Olinici.  

 
* 
 

6. 37, zi de miercuri, 27 februarie 2019, cer 
parțial noros, două grade.  

 
Am republicitat un articol în engleză.  
 
Studii de istorie și de spiritualitate creștină 

(vol. II) [II]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/27

/studii-de-istorie-si-de-spiritualitate-crestina-vol-
ii-ii/.  

 
La ora 7.00 am publicitat articolul Alexandrei 

Nadane despre un caz special: o naștere prin avort. 
Am publicitat articolul ei sub titlul: „Născută printr-
un avort. O lecție cutremurătoare de viață”.  

 
La 7. 09, pentru Simona Badea, la ziua ei de 

naștere: La mulți ani, Doamnă Simona, multă 

                                           
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000080

60718245.  
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sănătate și echilibru, multă bucurie și atenție la tot 
ceea ce faceți!  

Simona Badea a apreciat comentariul meu și 
mi-a spus: „Mulțumesc frumos!”.  

 
La 7. 58, la ziua sa de naștere, pentru Preoteasa 

Florența Nuță: „La mulți ani, Doamnă Preoteasă 
Florența, multă sănătate și bucurie, iar Dumnezeu 
să vă călăuzească mereu, împreună cu Părintele 
Emil, spre tot lucrul cel bun!”.  

Părintele Emil Nuță a apreciat comentariul 
meu. Pentru că eu l-am scris la un articol al său 
dedicat soției sale. Apoi și soția sa, care mi-a răs- 
puns prin „Mulțumesc frumos[!]” la 10. 31.  

Emil Nuță: Mulțumim frumos[,] părinte drag, 
numai bine la toată familia dumneavostră. Cu res- 
pect. 

 
Părintele Teodor Bulea a apreciat și a preluat 

articolul despre nașterea prin avort, apoi a fost 
apreciat și preluat de Părintele Ionel Bibelea. A fost 
apreciat și de Prof. Alina Floriana Tomescu.  

 
La 9. 53 am publicat poemul despre infor- 

matori și Indonesia. La 3 minute de la publicare a 
fost apreciat de Pr. Teodor Bulea. Apoi a fost 
apreciat de Pr. Elgad Barbu, Psa. Florența Nuță, Pr. 
Emil Nuță, Pr. Ionel Bibelea, Georgiana Nuță, 
Marius Florin Isbiceanu, Psa. Maria Rusu, Pr. Ma- 
rian Gîșilă.  

 
* 
 

28 februarie 2019, zi de joi, soare, un grad, 7. 
39.  
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Am republicitat a 5-a predică la Sfântul Caesa- 
rius de Arles. A fost apreciată de Pr. Emil Nuță, 
Ionela Elena Safterie, Pr. Elgad Barbu.  

 
Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți 

[2019]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/02/28/pred
ica-la-duminica-infricosatoarei-judecati-2019/.  

 
Apreciată de Pr. Teodor Bulea și Cosmin Oli- 

nici.  
 
La 9. 03, pentru Părintele Alexandru Arion, la 

ziua sa de naștere: „La mulți ani, Părinte Profesor 
Alexandru, multă sănătate și bucurie, multă putere 
de muncă și echilibru! Dumnezeu să vă călăuzească 
pururea în slujirea dumneavoastră!”.  

Apreciat de Părintele Alexandru Arion.  
 
Am preluat un articol al Părintelui Ioan Istrati, 

căruia i-am dat numele Zâmbetul veșniciei. El a fost 
apreciat de Pr. Bulea Teodor, Simona Badea, Ionela 
Elena Safterie, Georgiana Nuță.  

 
Psa. Felicia Adomnicăi a apreciat două articole 

la Blaga.  
 

* 
 

Vineri, 1 martie 2019, 15. 50, 15 grade. Am pu- 
blicitat o filă video, cu hip hop românesc, deasupra 
căreia am scris: „Primăvara românească începe cu 
binecuvântarea caselor. Plus mărțișoare”.  

Apreciat de Ionela Elena Safterie, Pr. Emil 
Nuță.   
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18. 54: am republicitat o predică și un articol în 

engleză. Ambele au fost apreciate de Pr. Emil Nuță.  
 
18. 56: Marin Sorescu. Neparodiantul, neiro- 

nicul, neludicul [36]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/01/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-36/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Pr. Teodor Bulea, 

Gina Amza.  
 
19. 43: Opera lui Mihail Eminescu e online! 

Detalii în articolul infra:  
https://basilica.ro/aplicatia-mihai-eminescu-

intreaga-opera-este-disponibila-in-google-play-si-
app-store/.  

 
Apreciat de Pr. Elgad Barbu, Pr. Emil Nuță, Pr. 

Teodor Bulea și redistribuit de Pr. Elgad Barbu, 
Prof. Codina Săvulescu, Iuliana Arsene.  

 
19. 46: Cine sunt cei care l-au introdus pe 

Eminescu în online:  
https://www.facebook.com/AplicatiaMihaiE

minescu/?ref=hovercard.  
 
Apreciat de Pr. Elgad Barbu, Pr. Emil Nuță, Pr. 

Teodor Bulea.  
 

* 
 
7 grade, cer senin, 2 martie 2019, 4. 46, sâm- 

băta moșilor de primăvară.  
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Am republicitat un articol în engleză.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [37]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/02

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-37/.  

 
Apreciat de Pr. Teodor Bulea, Pr. Emil Nuță, 

Luiza Mușat.  
 
16. 10, pentru copiii Părintelui Tudorel Io- 

nescu: „La mulți ani, Maria și Teofil! Să creșteți fru- 
mos și să fiți bucuroși!”.  

 
Pe la 20 și ceva: Darul parohiei pentru Doamna 

Preoteasă. La mărțișoare i s-a răspuns prin flori. Pe 
care le-a apreciat la justa lor valoare. Pentru că ei, 
în mod deosebit, îi plac ghioceii, zambilele și lilia- 
cul. 
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Articolul a fost apreciat de Pr. Elgad Barbu, 
Petruța Pîrvan, Ionela Elena Safterie, Emil Apostol, 
Florin Tudoran, Simona Badea, Pr. Nicu Urse, Pr. 
Iulian Davidoaia, Mariana Pană, Psa. Florența Nuță, 
Marius Florin Isbiceanu, Doina Stuparu, Gina Am- 
za, Psa. Felicia Adomnicăi, Alexandra Daniela Ga- 
ciu, Înv. Daniel Valentin Chiriță, Răzvan Marius, Pr. 
Marian Gîșilă, Claudia Militaru, Psa. Eufemia Toma, 
Gabriel C. Alin, Liliana Zamfir, Adina Vasile, Pr. 
Emil Nuță, Pr. Mircea Dașa, Psa. Aura Păunică, Lui- 
za Mușat, Prof. Alina Floriana Tomescu, Pr. Cristian 
Sandu, Psa. Maria Rusu, Flavius Catană, Dan Peleu, 
Rada Stancu, Cătălin Datcu.   

 
Petruța Pîrvan: Minunate!  
Luiza Mușat: un buchet de flori mișcătoare.  
 

* 
 
5. 16, 3 martie 2019, zi de duminică, 3 grade, cer 

parțial noros.  
 
Am republicitat două predici și un articol în 

limba engleză. Luiza Mușat a apreciat predica la 
Duminica Ortodoxiei.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [38]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/03

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-38/.  

 
Apreciat de Cosmin Olinici, Luiza Mușat, Pr. 

Emil Nuță, Pr. Teodor Bulea.  
 

252

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/03/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-38/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/03/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-38/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/03/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-38/


Pentru Preoteasa Simona Sandu, la ziua sa de 
naștere: „La mulți ani, Doamnă Preoteasă Simona, 
multă sănătate și bucurie! Dumnezeu să vă întă- 
rească în tot lucrul cel bun!”. Apreciat de Psa. 
Simona Sandu și de Pr. Cristian Sandu.  

Simona Sandu117: Mulțumesc, Părinte! Doam- 
ne ajuta! 

 
20. 17, la un articol al Părintelui Diacon 

Alexandru Mihăilă: „Părinte Alexandru, așa după 
cum ați arătat imaginile sfinte din Cort și din 
Templu, putem arăta și imagini cu idolii trecutului 
și ai prezentului. Pentru că păgânismul este un fapt 
actual și cotidian în multe părți ale lumii. Iar dacă 
cineva vrea să contextualizeze, atunci poate face o 
comparație practică între Sfintele Icoane ale Bise- 
ricii și închinarea idolatră și se va observa că 
diferențele sunt colosale. Pentru că idolatria nu face 
casă bună cu teologia transcendentă, revelată, 
fiindcă vede religia în relație cu idolii și nu cu „o 
veșnicie a divinităților”. Și e o mare nesimțire să se 
vorbească despre „idolatria” Bisericii, când Sfinții 
Mucenici din vechime au murit în chinuri atroce 
tocmai chinuiți de idolatri. Vă mulțumim pentru 
articol și vă dorim numai bine!”.  

Apreciat de Diac. Alexandru Mihăilă, Cristina 
Mașcan, Adriana Chebac, Dragoș Jumugă.  

 
Mihai Adrian Bălan118 a apreciat un text al meu 

în engleză, publicitarea operei integrale a lui Emi- 

                                           
117 A se vedea:  
https://www.facebook.com/sandu.simona1.  
118 Idem:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10001062

4417246.  
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nescu și a 37-a parte la Sorescu. Cristian Parpalea a 
apreciat un comentariu al meu de acum două săptă- 
mâni.  

 
* 
 

5. 11, luni, 4 martie 2019, cer senin, minus un 
grad.  

 
Am republicitat cartea Psalmilor, un articol în 

engleză și predica la publicarea cărții Psalmilor. 
Cartea Psalmilor a fost apreciată de Diac. Alexandru 
Mihăilă (în mod special), Pr. Emil Nuță, Răzvan 
Marius, Pr. Elgad Barbu, Gina Amza, Luiza Mușat, 
Prof. Nicușor Nacu. Predica la publicartea Psalmilor 
a fost apreciată de Luiza Mușat. Gina Amza a apre- 
ciat Sorescu 38 și echipa care a adus opera lui 
Eminescu în online.  

 
Eminescu versus Maiorescu via Cernat. Bonus: 

schimbare de paradigmă:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/04

/eminescu-versus-maiorescu-via-cernat-bonus-
schimbare-de-paradigma/.  

 
Apreciat de Psa. Eufemia Toma, Gina Amza, 

Pr. Emil Nuță.  
 
La ziua de naștere a lui Adrian Iagăr, la îm- 

plinirea vârstei de 53 de ani: „La mulți ani, Domnule 
Adrian, multă sănătate și bucurie! Dumnezeu să vă 
întărească în tot ceea ce faceți!”.  

Apreciat de Adrian Iagăr.  
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Pr. Emil Nuță a apreciat articolul despre naște- 
rea prin avort.  

 
* 
 

5 martie 2019, zi de marți, 6. 25, cer senin, 4 
grade. Am împlinit 12 ani de Facebook. 

 
Protestul pentru autostrăzi în România:  
https://www.youtube.com/watch?v=80rTrC

WPsts&feature=youtu.be.  
 
Apreciat de Cezar Ungureanu, Pr. Emil Nuță.  
 
Fila video Facebook, la 12 ani de Facebook, am 

publicat-o cu titlul: „La 12 ani de Facebook vă spun 
tuturor că dialogul este modul meu de-a fi”. A fost 
apreciată de Pr. Teodor Bulea, Mariana Pană, Cos- 
min Olinici.  

 
Am republicitat Psalmii liturgici (a 150-a carte 

TPA), articolul în limba engleză despre scriitor și 
omul duhovnicesc și ultima predică, a 7-a, la teolo- 
gia Sfântului Caesarius de Arles. Psalmii liturgici au 
fost apreciați de Părintele Diacon Alexandru Mi- 
hăilă.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [39]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/05

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-39/.  

 
Apreciat de Luiza Mușat, Cătălin Bălan.  
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La 8. 20, pentru Ana Maria Popa, la ziua ei de 
naștere: „La mulți ani, Maria, să fii sănătoasă și să 
înveți bine la Școală, să fii ascultătoare și respectu- 
oasă!”.  

 
Mariana Pană a apreciat articolul la 12 ani de 

Facebook, articolul soției mele despre Cernat și 
Psalmii liturgici.  

 
21. 01, pentru Iulică Emil Ionescu: Rugăciunea 

e o floare care îl bucură pe celălalt. Pe Messenger.  
 
21. 03: am publicat poemul despre comuni- 

carea prin telefon. Alexandru Bularca a apreciat și a 
distribuit poemul, poemul fiind apreciat la el pe 
pagină de Ana Maria Bănică, Cristian Marian Ena- 
che și Irina Niculaev. Poemul a fost apreciat și de 
Mariana Pană, Georgiana Nuță.  

 
* 

7. 12, 7 grade, zi de miercuri, soare, 6 martie 
2019.  

 
Am republicitat predica despre națiune și na- 

ționalism din 2017, apoi un articol în engleză. 
Predica despre națiune a fost apreciată de Luiza 
Mușat.  

 
Pogorârea Sfântului Duh. Cele mai frumoase 

predici: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/06/pog
orarea-sfantului-duh-cele-mai-frumoase-predici/.  
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Apreciat de Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță, 
Mariana Pană, Pr. Ionel Bibelea, Pr. Bulea Teodor, 
Psa. Eufemia Toma, Cosmin Olinici.  

 
Poemul de aseară a fost apreciat și de Ionela 

Elena Safterie, Pr. Ionel Bibelea, Pr. Teodor Bulea, 
Prof. Alina Floriana Tomescu, Psa. Maria Rusu. 
Luiza Mușat a apreciat Psalmii liturgici.  

 
* 

 
7. 25, joi, 7 martie 2019, cer parțial înnorat, 5 

grade.  
 
Am republicitat Ps. 68 și un articol în engleză 

despre cunoașterea omului.  
 
Psalmul 68 a fost apreciat de Pr. Emil Nuță, Pr. 

Elgad Barbu, Luiza Mușat.  
 
Lucas 24, 13-35, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/07

/lucas-24-13-35-cf-byz/. 
 
Traducere apreciată de Cosmin Olinici, Pr. 

Teodor Bulea, Pr. Cristian Sandu, Luiza Mușat.  
 
Pr. Elgad Barbu a apreciat Psalmii liturgici, 

Luiza Mușat a apreciat a 7-a predică la Sfântul 
Caesarius de Arles, iar Pr. Teodor Bulea a apreciat 
Sorescu 39.  

 
Am publicitat un concert de muzică vocal-

simfonică, transmis de Trinitas TV, cu titlul: Cu 
public puțin. Concertul a fost apreciat de Lucica 
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Băbuță, Luiza Mușat, Psa. Maria Rusu, Florin Va- 
leriu Purcea.  

 
Petruța Pîrvan a apreciat și a preluat ultimul 

poem.  
 

* 
 

8. 10, 8 martie 2019, zi de vineri, cu soare, 8 
grade.  

 
Am republicitat un articol despre comunicare, 

din 2017, scris în engleză.  
 
Predică la Duminica Izgonirii lui Adam din Pa- 

radis [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/08

/predica-la-duminica-izgonirii-lui-adam-din-
paradis-2019/.  

 
Apreciată de Pr. Emil Nuță.  
 
12. 43: Numele celor 40 de Sfinți Mucenici din 

Sevastia Armeniei. Pomeniți pe 9 martie:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/08

/numele-celor-40-de-sfinti-mucenici-din-sevastia-
armeniei-pomeniti-pe-9-martie/.  

 
Apreciat de Dr. Gheorghiță Ciocioi, Iulică Emil 

Ionescu, Cristian Parpalea, Gina Amza, Pr. Emil 
Nuță.  

* 
 
5. 15, sâmbătă, 9 martie 2019, cer pațial noros, 

8 grade.  
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Am republicitat un articol în engleză, despre 
căutările online.  

 
Studii de istorie și de spiritualitate creștină 

(vol. II) [III]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/09

/studii-de-istorie-si-de-spiritualitate-crestina-vol-
ii-iii/.  

 
Apreciat de Emil Apostol, Pr. Emil Nuță, Psa. 

Maria Rusu.  
 
Fila video cu reînhumarea Regelui Carol al II-

lea. Transmisie live Trinitas TV de la Curtea de 
Argeș. Apreciată și distribuită de Cristian Parpalea 
și apreciată de Ionela Elena Safterie.  

 
O mostră de hip hop ortodox: Gani & Liri, 

Esența.  
 
Protopsaltul Valentin Gheorghe mi-a fost 

coleg de an la facultate. Am publicitat: Veniți să 
fericim pe Iosif... 

 
Cosmin Olinici a apreciat predica despre na- 

țiune.  
 

* 
 

5. 11, duminică, 10 martie 209, cer parțial înno- 
rat, 9 grade.  

 
Am republicitat predica din 2016 la Duminica 

Izgonirii lui Adam din Rai.  
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Apreciată de Gina Amza, Luiza Mușat, Ionela 
Elena Safterie, Gabriel C. Alin, Psa. Maria Rusu, Pr. 
Emil Nuță. Pr. Ionel Bibelea.  

 
Botezul Domnului. Cele mai frumoase predici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/10/

botezul-domnului-cele-mai-frumoase-predici/.  
 
Apreciat de Gina Amza, Pr. Emil Nuță.  
 

* 
 
Luni, 8. 30, 11 martie 2019, soare, 13 grade.  
 
Am republicitat articolul referitor la banii 

teologului, scris în engleză, apoi predica la du- 
minica a doua din Postul Mare, publicată în 2017 și 
o predică la pomenirea Sfântului Simeon Noul 
Teolog din 2013. Predica la Sfântul Grigorios Pala- 
mas a fost apreciată de Luiza Mușat și preluată pe 
pagina sa, iar pe 14 martie 2019 a fost apreciată de 
Florin Tudoran.   

 
Lucas 24, 36-53, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/11/

lucas-24-36-53-cf-byz/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Gina Amza, Pr. 

Teodor Bulea, Lucica Băbuță.  
 
Pr. Emil Nuță a apreciat imediat articolul de 

azi, cel în engleză și predica la duminica a 2-a.  
 
Pentru Emil Apostol: „Post ușor, Domnule 

Emil, înseamnă un post fără ispite mari, care să te 
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facă să cazi în păcate grele! Ca și "Doamne ajută!", 
"Post ușor!" e o rugăciune de care aveți nevoie”.  

Comentariu apreciat în mod special, pe 14 
martie 2019, de către Antonia Anda Ioana119.  

 
Am publicitat Ceasurile, in live, de la Trinitas 

TV. Ele au fost apreciate de Luiza Mușat, Lucica 
Băbuță, Ana Maria Popa, Dan Peleu, Pr. Teodor 
Bulea.  

 
De la 16 și ceva am publicitat Canonul cel Mare, 

in live, rostit de Patriarhul Daniel Ciobotea. Apre- 
ciat de Luiza Mușat, Mariana Pană (a și redis- 
tribuit fila video), Dan Peleu.  

 
* 

 
7.06, zi de marți, cer înnorat, 4 grade, 12 martie 

2019.  
 
Am republicitat predica la Duminica a III-a din 

Postul Mare din anul 2015.  
 
Pentru Cosmin Olinici:  
1. „Emisiunile de cultură desființate nu au fost 

concurențiale. Adică nu au avut public de masă. De 
ce? Pentru că autorii lor au trăit cu impresia că sunt 
iubiți și apreciați de către public. Nu au făcut efortul 
de a-și cunoaște publicul și de a merge în pas cu el. 
Fals elitiști, autorii lor au vorbit de sus și au vorbit 
la pereți. Pentru că nu conținutul e penalizat de 
către public, ci modul arogant în care îl prezinți”. 

                                           
119 A se vedea:  
https://www.facebook.com/anda29ioana.  

261

https://www.facebook.com/anda29ioana


2. „Dacă nu te căsătorești...n-o să știi niciodată 
câte ai de dăruit, cât de împlinitoare este iubirea și 
cât de multe lucruri bune poți face împreună cu 
soția ta”. 

A apreciat comentariul meu.  
 
Acatistul românesc al Sfântului Prea Cuviosu- 

lui Părintelui nostru Simeon Noul Teolog [12 mar- 
tie]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2012/03/12/
acatistul-romanesc-al-sfantului-prea-cuviosului-
parintelui-nostru-simeon-noul-teolog-12-martie/.  

 
Apreciat de Ionela Elena Safterie, Pr. Teodor 

Bulea, Lucica Băbuță, Luiza Mușat.  
 
Epistola către Evrei, cap. 8, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/12/

epistola-catre-evrei-cap-8-cf-byz/.  
 
Apreciat de Emil Apostol, Gina Amza, Cosmin 

Olinici, Ionela Elena Safterie, Luiza Mușat, Lucica 
Băbuță, Florin Tudoran, Mariana Pană (a și redistri- 
buit traducerea).  

 
8. 12: Pastorala Sfântului Sinod la Duminica 

Ortodoxiei [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/12/

pastorala-sfantului-sinod-la-duminica-ortodoxiei-
2019/.  

 
https://archive.org/details/Pastorala2019.  
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Apreciată de Ionela Elena Safterie, Pr. Ionel 
Bibelea, Pr. Nicu Urse, Lucica Băbuță, Pr. Teodor 
Bulea. 

 
Am publicitat o filă video cu prima Școală ro- 

mânească, cea de la Brașov, avându-l în prim-plan 
pe Părintele Vasile Oltean, custodele muzeului, 
care dă detalii unui grup de vizitatori.  

 
Apreciată de Pr. Teodor Bulea.  
 

* 
 

6. 25, miercuri, 13 martie 2019, soare, două 
grade.  

 
Am republicitat un text în engleză și un poem 

în engleză și română. Textele în engleză au fost 
apreciate de Pr. Emil Nuță. Poemul în engleză a fost 
apreciat și de Psa. Felicia Adomnicăi.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [40]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/13/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-40/.  

 
Apreciat de Cristian Cristian, Lucica Babăuță, 

Pr. Emil Nuță, Gina Amza, Luiza Mușat (și l-a distri- 
buit).  

 
La 11. 19 am publicitat prima Dumnezeiască Li- 

turghie a Postului Mare.  
 
Apreciată de Luiza Mușat, Ana Maria Popa.  
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* 
 

10. 25, joi, 14 martie 2019, zi cu soare, 8 grade.  
 
Am republicitat un text în engleză.   
 
Slujba de la Patriarhie de azi.  
 
Apreciată de Lucica Băbuță, Ionela Elena 

Safterie, Dan Peleu.  
 
10. 30: Predică la Duminica Ortodoxiei [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/14/

predica-la-duminica-ortodoxiei-2019/.   
 
Apreciată de Psa. Florența Nuță, Luiza Mușat, 

Pr. Emil Nuță, Antonia Anda Ioana, Gina Amza, Pr. 
Ionel Bibelea, Mariana Pană (care a și redistribuit-
o).  

 
 
Noua Sfântă Cruce. Pentru că cea veche fusese 

profanată.  
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Fotografie făcută de soția mea la 11. 04 minute.  
 
Apreciată de Luiza Mușat, Marius Florin 

Isbiceanu, Fănica Valentina Mihăilă, Dan Peleu, 
Florin Valeriu Purcea, Ionela Elena Safterie, Gina 
Amza, Psa. Eufemia Toma, Claudiu Cenușă, Prof. 
Alina Floriana Tomescu, Cătălin Datcu, Cristian 
Cristian, Pr. Cristian Sandu, Marian Achim, Lucica 
Băbuță, Pr. Teodor Bulea, Prof. Irina Neagoie, Geor- 
giana Nuță, Pr. Mircea Dașa, Pr. Marian Gîșilă, Pr. 
Elgad Barbu, Emil Apostol, Liliana Zamfir, Flavius 
Catană, Psa. Maria Rusu, Viorel Albu, Iulian Liță, Pr. 
Iulian Davidoaia.  

 
Am publicitat conferința Părintelui Diacon 

Sorin Mihalache, transmisă live de Trinitas TV, și ea 
a fost apreciată de Luiza Mușat, care a redistribuit-
o. Am publicitat-o sub titlul Experiența ortodoxă.  

 
* 
 

8. 01, vineri, soare, 15 martie 2019, plus 6 grade.  
 
Am republicitat un articol în engleză, alături 

de predica la Parastasul de 13 ani al bunicului meu 
Marin Picioruș. Articolul în engleză a fost apreciat 
de Pr. Emil Nuță. Iar predica pentru tataie Marin a 
fost apreciată de Luiza Mușat (care a și distribuit-
o), Pr. Emil Nuță, Psa. Maria Rusu, Dr. Gheorghiță 
Ciocioi.   

 
Epistola către Evrei, cap. 9, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/15/

epistola-catre-evrei-cap-9-cf-byz/.  
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A fost apreciat de Pr. Emil Nuță, Florin Valeriu 
Purcea, Florin Tudoran.  

 
Liturghia zilei de 15 martie 2019 a fost apreciată 

de Luiza Mușat.  
 
La 4. 46: Cadoul lui Marius de 8 martie 
 

 
 

Apreciat de Florin Valeriu Purcea, Luiza Mușat 
(care mi-a dăruit și un buchet cu flori), Pr. Elgad 
Barbu, Pr. Mircea Dașa, Psa. Florența Nuță, Gina 
Amza, Cristian Cristian, Gabriel C. Alin, Flavius 
Catană, Pr. Marian Gâșilă, Psa. Maria Rusu, Ana 
Maria Popa, Pr. Marian Marius Drăgoi, Mariana 
Pană (care mi-a dăruit și un buchet de flori).  

 
Slujba de seară, 15 martie 2019. A fost apreciată 

de Luiza Mușat.  
 

* 
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4. 11, sâmbătă, 16 martie 2019, 4 grade.  
 
Am republicitat Viețile Sfinților (vol. 1).  
 
Apreciată de Psa. Maria Rusu, Pr. Emil N uță, 

Luiza Mușat, Pr. Elgad Barbu, Ana Maria Popa, Ma- 
riana Pană.  

 
5. 10: Commonitorium:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/16/

commonitorium/.  
 
Apreciat de Cosmin Olinici, Pr. Emil Nuță, 

Luiza Mușat, Bulea Teodor, Gina Amza.  
 
Slujba de dimineață a fost apreciată de Luiza 

Mușat.  
 
Am publicat două poeme: despre viitorul scri- 

sului și despre teologia colivei.   
 
Poemul despre viitorul scrisului a fost apreciat 

de Psa. Felicia Adomnicăi, Luiza Mușat, Pr. Emil 
Nuță, Psa. Maria Rusu, Mădălina Georgiana Buzilă, 
Pr. Teodor Bulea, Ionela Elena Safterie, Gina Amza, 
Antonia Anda Ioana, Pr. Cristian Sandu, Mariana 
Pană, Pr. Ionel Bibelea.  

 
Poemul despre teologia colivei a fost apreciat 

de Dragoș Jumugă, Luiza Mușat, Pr. Emilian 
Trică120, Pr. Emil Nuță, Psa. Maria Rusu, Pr. Ionel 
Bibelea, Ionela Elena Safterie, Pr. Florin Cazan, 
Gina Amza, Antonia Anda Ioana (l-a apreciat într-

                                           
120 A se vedea:  
https://www.facebook.com/emilian.trica.  
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un mod aparte și l-a preluat), Pr. Cristian Sandu, Pr. 
Nicu Urse, Lucica Băbuță, Mariana Pană, Georgiana 
Simona Surcel (și l-a preluat).    

 
Vecernia, 16 martie 2019. Apreciată de Luiza 

Mușat, Pr. Elgad Barbu, Lucica Băbuță.   
 
La 17. 35 am publicat poemul despre Înmor- 

mântare. A fost apreciat de Pr. Emil Nuță, Ionela 
Elena Safterie, Psa. Maria Rusu, Luiza Mușat, Ma- 
riana Pană, Prof. Alina Floriana Tomescu, Cristian 
Cristian.  

 
La 17. 54 am publicat poemul protestului 

pentru viață. Apreciat de Jean Ioachim Adam (din 
Brașov)121, Psa. Felicia Adomnicăi, Ionela Elena 
Safterie, Psa. Maria Rusu, Luiza Mușat, Pr. Teodor 
Bulea, Gina Amza, Pr. Marian Vai, Cosmin Olinici 
(l-a apreciat în mod special), Florin Valeriu Purcea, 
Pr. Cristian Sandu, Mariana Pană. Cineva din afara 
cercului meu de prieteni a preluat poemul.  

 
Patriarhul Daniel Ciobotea predicând în Bise- 

rica Icoanei din București. 16 martie 2019. Filă video 
apreciată de Luiza Mușat și Gina Amza.  

 
* 
 

5. 10, duminică, 17 martie 2019, 11 grade, cer 
pațial înnorat, vânt de 13 km/ h.  

 
Am republicitat predica din 2017 la a 3-a du- 

minică din Postul Mare. Apreciată de Luiza Mușat.  

                                           
121 Idem:  
https://www.facebook.com/jeanioachim.adam.5.  
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Apoi un articol în engleză.   
 
Adevărata semnificație și valoarea de netăgă- 

duit a Sfintei Tradiții:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/17/

adevarata-semnificatie-si-valoarea-de-netagaduit-
a-sfintei-traditii/.  

 
Apreciat de Luiza Mușat, Pr. Teodor Bulea, 

Emil Apostol.  
 
Slujba de seară, 17 martie 2019. A fost apreciată 

de Luiza Mușat, Ana Maria Popa, Ionela Elena Saf- 
terie.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 

nă Georgiana! Vă mulțumesc frumos pentru prie- 
tenie!  

Georgiana Simona Surcel: Sărutăm dreapta, 
părinte Dorin! Mulțumim pentru rugăciuni și lu- 
mină! Multă sănătate alături de doamna preoteasă 
Gianina! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim fru- 
mos, Doamnă Georgiana, și vă dorim numai bine!  

 
La 18. 40 am publicat poemul despre predică. 

Despre predică, care e o formă de mâncare, de mân-
care duhovnicească, de mâncare pentru suflet.  

 
A fost apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi, Pr. 

Cristian Sandu, Ionela Elena Safterie, Luiza Mușat, 
Prof. Alina Floriana Tomescu, Simona Badea122, Flo- 
rența Nuță.  

                                           
122 Idem:  
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Pe la ora 21: Sinodiconul Ortodoxiei. Rostit în 
Biserica Învierii Domnului din Ierusalim de către 
Patriarhul Ierusalimului. A fost apreciat de Pr. Emil 
Nuță, Pr. Lucian Burcea, Luiza Mușat, Ionela Elena 
Safterie.   

 
* 

 
7. 52, luni, soare, 18 martie 2019, 9 grade.  
 
Am republicitat un articol în engleză: Temp- 

tations and understandings. Apreciat de Pr. Emil 
Nuță.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [41]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/18/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-41/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Luiza Mușat, Ma- 

riana Pană, Gina Amza.  
 
Slujba de seară, 18 martie 2019. A fost apreciată 

de Luiza Mușat, Iulică Emil Ionescu.  
 
Despre probleme actuale. O conferință a Pr. 

Răzvan Ionescu. Apreciată de Luiza Mușat, Iulică 
Emil Ionescu, Ionela Elena Safterie.   

 
* 

 
7. 21, marți, soare, 19 martie 2019, 9 grade.  

                                           
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000077

05576543.   
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Studii de istorie și de spiritualitate creștină 

[III. 1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/19/

studii-de-istorie-si-de-spiritualitate-crestina-iii-1/.  
 
Apreciat de Lucica Băbuță, Pr. Emil Nuță, Pr. 

Teodor Bulea.  
 
Slujba de seară, 19 martie 2019. Apreciată de 

Luiza Mușat.  
 
Despre cum și-a făcut Părintele Matei Vulcă- 

nescu, în extremismul său teologic, propriul său 
„Sinodicon al Ortodoxiei”. Filă video. Pr. Emil Nuță, 
Emil Apostol, Luiza Mușat au apreciat articolul, 
Răzvan Marius a ironizat gestul acestuia,  Pr. Marius 
Constantin Dincă a fost uluit de gestul său.  

 
Pastorul adventist Edmond Constantinescu 

negând realitatea istorică a Bisericii. Filă video. 
Răzvan Marius și-a exprimat indignarea față de 
gestul său, Luiza Mușat a apreciat articolul.   

 
Marius Constantin Dincă: Ei neagă chiar și re- 

forma în sine, de vreme ce nimeni n-a "simțit" 
atunci nevoia instituirii sabatului! 

Dorin Octavian Picioruș: Predicatorul în speță 
neagă multe: neagă existența demonilor și Iadul, 
este evoluționist, consideră că adventismul este o 
mișcare epuizată, al 3-lea cer este pentru el pe 
Pluto, neagă Scriptura și Tradiția după cum îi place 
etc. Însă are un discurs coerent, e un om cultural, 
are o cunoaștere vastă a realității. Și se implică mult 
în online. Plus e un bun predicator. 
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* 
 

7. 03, miercuri, 20 martie 2019, cer parțial 
înnorat, 8 grade.  

 
Adormirea Maicii Domnului. Cele mai fru- 

moase predici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/20

/adormirea-maicii-domnului-cele-mai-frumoase-
predici/. 

 
Apreciat de Lucica Băbuță, Luiza Mușat, Gina 

Amza, Pr. Ionel Bibelea, Emil Apostol.   
 
Am republicitat Faptele Apostolilor, cap. 17, 

30-34, cf. BYZ, o nuvelă, apoi un text în engleză: The 
dogmatic faith of the Church. Textul din F. Ap. a fost 
apreciat de Lucica Băbuță, Luiza Mușat, nuvela a 
fost apreciată de Lucica Băbuță, Luiza Mușat, textul 
în engleză a fost apreciat de Lucica Băbuță, Pr. Emil 
Nuță.   

 
7. 40: Despre puterea de-a uimi în ciuda 

handicapurilor tale. O filă video, în care un bărbat, 
fără un picior, dansează impecabil cu o femeie. 
Apreciată de Luiza Mușat, Lucica Băbuță.  

 
Dumnezeiasca Liturghie din 20 martie 2019. 

Apreciată de Luiza Mușat, Lucica Băbuță. 
 
Slujba de seară, 20 martie 2019. Apreciată de 

Luiza Mușat.  
 

* 
 

272

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/20/adormirea-maicii-domnului-cele-mai-frumoase-predici/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/20/adormirea-maicii-domnului-cele-mai-frumoase-predici/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/20/adormirea-maicii-domnului-cele-mai-frumoase-predici/


7. 44, zi de joi, cer înnorat, 21 martie 2019, 8 
grade.  

 
Schimbarea la față. Cele mai frumoase predici:   
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/21/

schimbarea-la-fata-cele-mai-frumoase-predici/.  
 
Apreciat de Luiza Mușat, Psa. Eufemia Toma, 

Pr. Emil Nuță.   
 
Am republicitat o nuvelă.  
 
A fost apreciată de Luiza Mușat, Ionela Elena 

Safterie, Pr. Emil Nuță.   
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A 171-a carte TPA la nivel online: Studii literare 
(vol. 6). Pe care o puteți downloada de aici:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/21/
studii-literare-vol-6/.  

 
A fost apreciată de Gina Amza, Pr. Emil Nuță, 

Luiza Mușat, Pr. Ionel Bibelea. Și redistribuită de 
Cristian Parpalea, Luiza Mușat.    

 
Slujba de dimineață, 21 martie 2019. A fost 

apreciată de Luiza Mușat și Ana Maria Popa.   
 
Cum e cu Căsătoria în ziua de azi (21 martie 

2019). Conferință a Pr. Vasile Ioana. Apreciată de 
Luiza Mușat.   

 
* 
 

7. 10, 22 martie 2019, zi de vineri, cer parțial 
înnorat, 5 grade.  

 
Am republicitat Evanghelia după Marcos, 

Twitter pentru azi (vol. 6), Vorbiri de Facebook (vol. 
3), poemul Confession in people’s eyes, Botezul 
copiilor, teza de licență a Părintelui Dumitru Stă- 
niloae, Vorbiri de Facebook (vol. 4).  

 
Evanghelia după Marcos a fost apreciată de 

Luiza Mușat și de Pr. Emil Nuță.   
 
Twitter pentru azi (vol. 6) a fost apreciată de 

Luiza Mușat, Pr. Elgad Barbu, Pr. Emil Nuță, Gina 
Amza, Mariana Pană, Pr. Gabriel Ioan Pelin, Marian 
Ciocan, Florin Valeriu Purcea, Pr. Ionel Ștefan 
Jilavu. Și a fost redistribuită de Luiza Mușat.    
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Vorbiri de Facebook (vol. 3) a fost apreciată de 
Luiza Mușat, Pr. Elgad Barbu, Pr. Emil Nuță. Și a 
fost redistribuită de Luiza Mușat.  

 
Botezul copiilor a fost apreciată de Luiza 

Mușat.   
 
Vorbiri de Facebook (vol. 4) a fost apreciată de 

Pr. Emil Nuță, Luiza Mușat, Ionela Elena Safterie, 
Gina Amza. Și a fost redistribuită de Luiza Mușat.   

 
7. 32: Predică la Duminica a II-a din Postul 

Mare [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/22

/predica-la-duminica-a-ii-a-din-postul-mare-2019/.  
 
A fost apreciată de Pr. Emil Nuță, Luiza Mușat, 

Ionela Elena Safterie, Marian Ciocan123, Gina Amza.   
 
Dumnezeiasca Liturghie, 22 martie 2019. A fost 

apreciată de Luiza Mușat.  
 
Slujba de seară, 22 martie 2019. A fost apreciată 

de Emil Apostol.  
 

* 
 

4. 50, sâmbătă, 23 martie 2019, cer senin, 4 
grade.  

 
Am republicitat predica la Bunavestire din 

2017, apoi o nuvelă.  

                                           
123 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10001072

0540662.  

275

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/22/predica-la-duminica-a-ii-a-din-postul-mare-2019/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/22/predica-la-duminica-a-ii-a-din-postul-mare-2019/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010720540662
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010720540662


Predica la Bunavestire din 2017 a fost apreciată 
de Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță, Pr. Gabriel Ioan 
Pelin. Iar nuvela Nicio șansă a fost apreciată de 
Luiza Mușat, Ionela Elena Safterie, Pr. Emil Nuță.    

 
Înălțarea Sfintei Cruci. Cele mai frumoase 

predici: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/23/inalt
area-sfintei-cruci-cele-mai-frumoase-predici/.  

 
Apreciat de Luiza Mușat, Mariana Pană, Pr. 

Emil Nuță, Ionela Elena Safterie, Psa. Maria Rusu, 
Lucica Băbuță.   

 
17. 27: Am descoperit acum câteva minute 

iconografia profund ascetică a Doamnei Adela 
Alexe124, care m-a bucurat foarte mult. Puteți găsi 
aici125 câteva mostre de Icoane ortodoxe ale dum- 
neaei, care ar trebui multiplicate peste tot. Pentru 
că așa arată, de fapt, adevărata pictură bisericească 
ortodoxă. Tot respectul meu, Doamnă Adela, pen- 
tru harisma și dăruirea dumneavoastră!  

 
Articol apreciat de Luiza Mușat, Mariana 

Pană, Pr. Ionel Bibelea.  
 
Acatistul Buneivestiri. Video, cu subtitrare. 

Apreciat de Pr. Emil Nuță, Pr. Teodor Bulea.  
 

                                           
124 Idem: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000194331992
55.  

125 Idem:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10001943

3199255&sk=photos.  
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Troparul praznicului Buneivestiri. 
 
Apreciat de Pr. Teodor Bulea.  
 
Dreptul de a ne fi respectate crezurile. Am pre-

luat un articol al lui Adrian Papahagi.  
 
Laleau pestriță de la Nanov. Apreciat de Luiza 

Mușat, Ionela Elena Safterie (apreciat în mod 
special). Preluat de Luiza Mușat.  

Cum s-a pledat astăzi public pentru viață. 
Apreciat de Psa. Felicia Adomnicăi, Ionela Elena 
Safterie, Ioana Irina126.  

 
* 
 

5. 18, 24 martie 2019, duminică, 4 grade, cer 
senin.  

 
Am republicitat predica din 2017 la Duminica 

a 4-a din Postul Mare. A fost apreciată de Luiza 
Mușat, Pr. Emil Nuță.  

 
Predică la Bunavestire a Preasfintei Născă- 

toarei de Dumnezeu [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/24

/predica-la-bunavestire-a-preasfintei-nascatoarei-
de-dumnezeu-2019/.  

 
Apreciată de Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță, Răz- 

van Marius, Psa. Maria Rusu, Mariana Pană.  
 

                                           
126 A se vedea:   
https://www.facebook.com/ioanairinacbt.   
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Dumnezeiasca Liturghie, 24 martie 2019. 
Apreciată de Luiza Mușat.  

 
Pentru Florin Valeriu Purcea: Vă mulțumesc 

frumos, Domnule Florin, pentru tot ajutorul pe care 
ni-l dați și de acest hram! Pentru că dumneavoastră 
sunteți gazda agapei hramului. Vă doresc multă să- 
nătate și bucurie, alături de întreaga familie! 

Florin Valeriu Purcea (a apreciat comentariul 
meu și mi-a răspuns): Mulțumesc frumos[,] părinte! 

 
Vecernia (24 martie 2019). Apreciată de Luiza 

Mușat, Mariana Pană, Gina Amza.  
 
* 
 

5. 05, luni, Bunavestire, 25 martie 2019, cer 
senin, 5 grade.  

 
Pentru Florin Valeriu Purcea la 4. 50:  La mulți 

ani tuturor! Și vă mulțumim pentru bucuria de a fi 
împreună! Un praznic bucuros și plin de echilibru! 
Vă mulțumim mult, Domnule Florin Valeriu Pur- 
cea, pentru că ați oprit clipa în loc!  

 
Am republicitat predica la Duminica a II-a din 

Postul Mare din 2016. Apreciată de Luiza Mușat.  
 
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Cele mai 

frumoase predici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/25

/sfintii-arhangheli-mihail-si-gavriil-cele-mai-
frumoase-predici/.  
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Apreciat de Pr. Teodor Bulea, Luiza Mușat, 
Mariana Purcea127, Pr. Emil Nuță.  

 
La 5. 41 pentru Psa. Adriana Țugurel, la îm- 

plinirea vârstei de 48 de ani: La mulți ani, Doamnă 
Preoteasă Adriana, multă sănătate și bucurie, multă 
putere de muncă și dăruire, și să vă bucurați de 
soțul și de copiii dumneavoastră cu pace! Dumne- 
zeu să vă întărească în tot lucrul cel bun! 

 
Am publicitat trei articole ale Domnului Florin 

Valeriu Purcea dedicate hramului Bisericii. Primul 
articol a fost apreciat de Dan Peleu, Pr. Marian 
Gîșilă, Luiza Mușat, Ana Maria Popa, Pr. Stelian 
Oleg Velea, Mariana Pană, Marinela Mihaela Ciu- 
ciumiș, Iulică Emil Ionescu, Pr. Emil Nuță, Daniel 
Valentin Chiriță. Al doilea articol a fost apreciat de 
Daniel Valentin Chiriță, Dan Peleu, Cristian 
Cristian, Marinela Mihaela Ciuciumiș, Luiza Mușat, 
Mariana Purcea, Pr. Teodor Bulea, Pr. Elgad Barbu, 
Pr. Marian Gîșilă, Georgiana Nuță, Fănica Valentina 
Mihăilă, Ana Maria Popa, Mariana Pană, Ionela 
Elena Safterie, Gina Amza, Marius Amza, Pr. Emil 
Nuță, Pr. Stelian Oleg Velea, Pr. Sorin Nistor, 
Florența Nuță, Mirela Naidinioaia. Al treilea articol 
a fost apreciat de Luiza Mușat, Înv. Daniel Valentin 
Chiriță, Pr. Elgad Barbu, Ionela Elena Safterie, Pr. 
Emil Nuță, Iulică Emil Ionescu.  

 
Slujba de seară, 25 martie 2019. Apreciată de 

Ana Maria Popa, Pr. Emil Nuță.  
 
* 

                                           
127 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mariana.purcea.   

279

https://www.facebook.com/mariana.purcea


 
6. 34, 26 martie 2019, zi de luni, cer parțial în- 

norat, 7 grade.  
 
Epistola către Evrei, cap. 10, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/26

/epistola-catre-evrei-cap-10-cf-byz/.  
 
Apreciat de Luiza Mușat, Maria Amza, Ionela 

Elena Safterie, Pr. Ionel Bibelea, Pr. Emil Nuță, Ma- 
riana Pană.  

 
Slujba de dimineață, 26 martie 2019. Apreciată 

de Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță.  
 
Slujba de seară, 26 martie 2019. Apreciată de 

Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță.   
 

* 
 

9. 50, soare, 11 grade, 27 martie 2019, zi de mier- 
curi.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 27 martie 2019. 

Apreciată de Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță, Mariana 
Pană, Gina Amza.   

 
10. 08. Am republicitat textele Oboseala unora, 

From winter to ghostual spring, Premiile se dau 
puțin mai încolo, Aceleași cărți, același aer, Predica 
Duminicii a 5-a din Postul Mare din 2015.  

 
Oboseala unora a fost apreciat de Luiza Mușat. 

Premiile se dau puțin mai încolo a fost apreciat de 
Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță. Aceleași cărți, același 
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aer a fost apreciat de Luiza Mușat, Ionela Elena 
Safterie. Predica Duminicii a 5-a din Postul Mare din 
2015 a fost apreciată de Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță, 
Gina Amza, Pr. Ionel Bibelea.   

 
10. 18: Întâmpinarea Domnului. Cele mai fru- 

moase predici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/27

/intampinarea-domnului-cele-mai-frumoase-
predici/.  

 
Apreciat de Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță, 

Mariana Pană, Gina Amza.  
 
Slujba de seară, 27 martie 2019. Apreciată de 

Luiza Mușat, Gina Amza.  
 

* 
 

6. 58, joi, soare, 28 martie 2019, un grad.  
 
Am republicitat primele note la Dogmatica 

Sfântului Iustin Popović și apoi trei mici articole 
despre predică, comunicare și feminitate.  

 
Notele la Dogmatică au fost apreciate de Luiza 

Mușat. Articolul despre predică a fost apreciat de 
Luiza Mușat. Articolul despre comunicare a fost 
apreciat de Psa. Maria Rusu, Luiza Mușat, Pr. Emil 
Nuță. Articolul despre feminitate a fost apreciat de 
Luiza Mușat.  

 
7. 32: Am republicitat Faptele Apostolilor, cap. 

4, 5-13, cf. BYZ. A fost apreciat de Pr. Emil Nuță.  
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Geneza creștină în opera lui Eminescu [6]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/28

/geneza-crestina-in-opera-lui-eminescu-6/.  
 
Elgad Barbu: Cuvântul = Hristos = Iubire = Co- 

muniune = Trăire = Sfințire = Mântuire = Desă- 
vârșire = Îndumnezeire! 

Elgad Barbu: un emoticon, prin care ne-a 
mărturisit că se simte binecuvântat.  

 
Apreciat de Emil Apostol, Gina Amza, Pr. 

Elgad Barbu, Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță, Mariana 
Pană.  

 
Slujba de dimineață, 28 martie 2019. Apreciată 

de Luiza Mușat, Pr. Elgad Barbu, Pr. Emil Nuță.  
 
Slujba de seară, 28 martie 2019. Apreciată de 

Luiza Mușat, Gina Amza, Marinela Mihaela Ciu- 
ciumiș.  

 
Psa. Adriana Țugurel mi-a răspuns cu „Mulțu- 

mesc frumos!” la urarea mea din 25 martie 2019 la 
ziua sa de naștere.  

 
* 
 

8. 16, vineri, 29 martie 2019, cer înnorat, 8 
grade.  

 
Am republicitat articolul despre cuvântul scris 

și Predica la Duminica a 4-a a Postului Mare din 
anul 2014. Articolul despre cuvântul scris a fost 
apreciat de Luiza Mușat. Iar predica a fost apreciată 
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de Pr. Florin Anghel128, Luiza Mușat, Psa. Eufemia 
Toma, Pr. Elgad Barbu, Gina Amza, Ana Maria 
Popa, Pr. Ionel Bibelea, Mirela Naidinioaia129, Dan 
Peleu. Predica a fost preluată de Pr. Emil Nuță în 
grupul său.   

 
8. 22: Predică la Duminica a III-a din Postul 

Mare [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/29

/predica-la-duminica-a-iii-a-din-postul-mare-
2019/.  

 
Apreciată de Luiza Mușat, Răzvan Marius, Pr. 

Florin Anghel, Pr. Emil Nuță.  
 
Conferința PS Ignatie Trif de la Cluj-Napoca 

(28 martie 2019). Apreciată de Răzvan Marius.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 29 martie 2019. 

Apreciată de Pr. Elgad Barbu, Luiza Mușat, Gina 
Amza.  

 
Slujba de seară, 29 martie 2019. Apreciată de 

Ionela Elena Safterie, Pr. Emil Nuță.  
 
Am schimbat fotografia de la header și ea a fost 

apreciată de Dr. Gheorghiță Ciocioi, Simona Badea, 
Florin Valeriu Purcea, Pr. Emanuel Silimon, Înv. 
Daniel Valentin Chiriță, Pr. Elgad Barbu, Psa. Eu- 
femia Toma, Pr. Marius Constantin Dincă, Mădălin 
Căzănaru, Pr. Marian Gîșilă, Pr. Florin Anghel, 

                                           
128 A se vedea:  
https://www.facebook.com/florin.anghel.9028.  
129 Idem:  
https://www.facebook.com/mirela.naidinioaia.  
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Viorel Albu, Liliana Zamfir, Ionela Elena Safterie, 
Mariana Pană, Lucica Băbuță, Pr. Emil Nuță, Mari- 
nela Mihaela Ciuciumiș, Psa. Maria Rusu, Pr. Ionel 
Bibelea, Pr. Nicu Urse, Psa. Florența Nuță, Psa. Aura 
Păunică, Pr. Teodor Bulea, Pr. Mircea Dașa, Sebas- 
tian Păun.  

 
* 
 

5.00, 30 martie 2019, zi de sâmbătă, 4 grade, 
cer parțial înnorat.  

 
Am republicitat un text despre comunicare și 

partea a doua la însemnările despre vol. 1 al 
Dogmaticii Sfântului Iustin Popovici. Textul despre 
comunicare a fost apreciat de Psa. Florența Nuță și 
de Pr. Ionescu Tudor. Cel la Dogmatica Sfântului 
Iustin a fost apreciat de Luiza Mușat și de Pr. Emil 
Nuță.   

 
Christ’s Resurrection in Early Christianity and 

the Making of the New Testament:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/30

/christs-resurrection-in-early-christianity-and-the-
making-of-the-new-testament/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță. 
 
Dumnezeiasca Liturghie, 30 martie 2019. 

Apreciată de Pr. Emil Nuță.  
 
Marius Marius130 a apreciat două fotografii ale 

mele.   

                                           
130 A se vedea:  
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Slujba de seară, 30 martie 2019. Apreciată de 
Pr. Emil Nuță.  

 
* 

 
5.00 (ora de vară), 31 martie 2019, duminică, 

cer senin, 5 grade, vânt 3 km/ h.  
 
Am republicitat predica la Sfântul Lazaros, din 

2015, predica la Duminica a 5-a din Postul Mare, din 
2017 și predica la Duminica a 3-a din Postul Mare, 
din 2016. Predica din 2016 a fost apreciată de Pr. 
Ionel Bibelea, Gina Amza, Pr. Emil Nuță. Predica 
din 2017 a fost apreciată de Luiza Mușat, Ionela 
Elena Safterie. Predica din 2015 a fost apreciată de 
Luiza Mușat, Lucica Băbuță, Fănica Valentina Mi- 
hăilă, Ionela Elena Safterie, Gina Amza, Pr. Ionel Bi- 
belea, Ana Maria Popa.  

 
Isaias, cap. 64, LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/31/

isaias-cap-64-lxx/.  
 
Apreciat de Luiza Mușat, Cosmin Olinici, Flo- 

rin Valeriu Purcea, Psa. Maria Rusu.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 31 martie 2019. Apre- 

ciată de Prof. Alina Floriana Tomescu.  
 
Slujba de seară, 31 martie 2019. Apreciată de 

Marinela Mihaela Ciuciumiș.  
 
 

                                           
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000248

23788342.  
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* 
 

Luni, 8. 32, soare, 1 aprilie 2019, 8 grade.  
 
Am republicitat un text despre alergarea inte- 

rioară.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [42]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/01

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-42/.  

 
Slujba de dimineață, 1 aprilie 2019. Apreciată 

de Pr. Elgad Barbu, Sebastian Păun, Gina Amza.  
 
Slujba de seară, 1 aprilie 2019. Apreciată de 

Marinela Mihaela Ciuciumiș, Gina Amza, Sebastian 
Păun.  

 
Un grec vorbitor de limbă română. Fila video 

a fost apreciată de Gina Amza, Pr. Emil Nuță, Răz- 
van Marius, Mirela Naidinioaia, Ionela Elena Safte- 
rie, Sebastian Păun.  

 
* 

 
2 aprilie 2019, 9.00, zi de marți, cer înnorat, 9 

grade.  
 
Slujba de dimineață, 2 aprilie 2019. Apreciată 

de Luiza Mușat, Prof. Alina Floriana Tomescu.  
 
Am republicitat articolul Impostura în teolo- 

gie, o predică la Lucas 1 și articolul State of mind.  
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Articolul Impostura în teologie a fost apreciat 
de Pr. Emil Nuță, Mirela Naidinioaia. Articolul State 
of mind a fost apreciat de Pr. Emil Nuță. Predica la 
Sfântul Lucas a fost apreciată de Pr. Emil Nuță.  

 
Acoperământul Maicii Domnului. Cele mai 

frumoase predici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/02

/acoperamantul-maicii-domnului-cele-mai-
frumoase-predici/.  

 
Apreciat de Gina Amza, Pr. Emil Nuță, Luiza 

Mușat, Ionela Elena Safterie, Sebastian Păun.  
 
Slujba de seară, 2 aprilie 2019. Apreciat de Lui- 

za Mușat, Sebastian Păun.  
 

* 
 
9.00, miercuri, 3 aprilie 2019, cer însorit, 7 gra- 

de, vânt 11 km/ h.  
 
Am republicitat textul despre cum trebuie vă- 

zută România. Apreciat de Gina Amza.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 3 aprilie 2019. Apre- 

ciată de Gina Amza. 
 
Am republicitat predica din 2015 la Intrarea 

Domnului în Ierusalim, apoi predica din 2017 la des- 
pre diverse profeții mariologice și despre viața du- 
hovnicească.  

 
Bunavestire. Cele mai frumoase predici:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/03
/bunavestire-cele-mai-frumoase-predici/.  

 
Apreciat de Sebastian Păun, Pr. Emil Nuță, 

Mariana Pană.  
 
Marius Constantin Dincă: Mulțămim pentru 

truda duhovniceștii selecții! 
PS: Corala AXIOS va concerta la catedrala din 

Turnu Măgurele în seara de Florii, după denie, de la 
19.30! Vă așteptăm și pe Dumneavoastră! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos pentru invitație, Părinte Marius! Multă sănăta- 
te și bucurie!  

 
Slujba de seară, 3 aprilie 2019. Apreciată de Gi- 

na Amza, Ionela Elena Safterie, Pr. Elgad Barbu.  
 

* 
 

4 aprilie 2019, 10. 24, joi, soare, 8 grade.  
 
Am republicitat textul despre admirație, apoi 

predica la Sfânta Maria Egipteanca din 2014. Textul 
despre admirație a fost apreciat de Ionela Elena 
Safterie. Iar predica la Sfânta Maria Egipteanca a 
fost apreciată de Psa. Felicia Adomnicăi, Pr. Emil 
Nuță, Pr. Florin Anghel, Ionela Elena Safterie, Luiza 
Mușat.   

 
Slujba de dimineață, 4 aprilie 2019. Apreciată 

de Luiza Mușat și de Ionela Elena Safterie.  
 
Sfântul Nicolae. Cele mai frumoase predici:  

288

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/03/bunavestire-cele-mai-frumoase-predici/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/03/bunavestire-cele-mai-frumoase-predici/


https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/04
/sfantul-nicolae-cele-mai-frumoase-predici/.  

 
Apreciat de Ionela Elena Safterie, Cosmin Oli- 

nici, Prof. Alina Floriana Tomescu.  
 
Pentru Părintele Florin Cazan la împlinirea 

vârstei de 42 de ani: La mulți ani, Părinte Florin, 
multă sănătate și bucurie, mult echilibru și atenție 
înțeleaptă în tot ceea ce faceți, și să vă bucurați în 
pace de familia dumneavoastră și de cei pe care îi 
slujiți!  

Pr. Florin Cazan a apreciat urarea mea.  
 
Slujba de seară, 4 aprilie 2019.  

 
* 
 

7. 12, zi de vineri, 5 aprilie 2019, cer însorit, 3 
grade.  

 
Acum 25 de minute am republicitat articolul 

despre dezgolire. Apreciat de Gina Amza, Pr. Emil 
Nuță, Rada Stancu.  

 
Mirela Naidinioaia: Sau schimbat vremurile 

ne[-]am schimbat și noi oameni[i][.] ce să facem[?] 
așa[-]i lumea[!] 

Dorin Octavian Picioruș: Vremurile s-au 
schimbat, Doamnă Mirela, dar noi nu ne-am schim- 
bat în relația cu gerul și cu canicula! De aceea și 
înmulțim bolile prin orgoliul nostru, acesta de a 
sfida temperaturile de afară. Un orgoliu care ne va 
costa mult pe viitor.  
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Mirela Naidinioaia: să dea domnul să fim să- 
nătoși[,] că în rest[...]  

Mirela Naidinioaia: Le î[n]cercăm să le ducem 
pe toate 

Dorin Octavian Picioruș: E mai greu să duci 
boala, după ce te-ai îmbolnăvit din cauză că ai fost 
iresponsabil. Mersul cu capul gol pe timp de ger sau 
cu capul gol prin caniculă este un orgoliu juvenil, de 
tinerețe, adică e orgoliul lipsei de experiență. Dar 
când oamenii maturi îi copiază pe cei tineri la ca- 
pitolul imaturității ne arată că nu au învățat nimic 
în materie de boală.   

Mirela Naidinioaia: să ne dea domnul în- 
țelepciune[.] amin[!]   

 
Apoi am republicitat a doua predică la Sfântul 

Lucas.  
 
Predică la Duminica a IV-a din Postul Mare 

[2019]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/05/pred
ica-la-duminica-a-iv-a-din-postul-mare-2019/.  

 
Apreciată de Cosmin Olinici, Pr. Emil Nuță, 

Prof. Diana Cucu.   
 
Dumnezeiasca Liturghie, 5 aprilie 2019. Apre- 

ciată de Sebastian Păun, Marinela Mihaela Ciuciu- 
miș, Pr. Emil Nuță, Luiza Mușat, Ionela Elena 
Safterie.  

 
Slujba de seară, 5 aprilie 2019. Apreciată de 

Prof. Diana Cucu.  
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Plăci comemorative la Turnu Măgurele. Pen- 
tru Hariclea Darclee și Dimitrie Stelaru. Articol al 
Prof. Gheorghe Sarău apreciat de Dr. Gheorghiță 
Ciocioi, Gina Amza, Pr. Dragoș Mazilu, Pr. Emanuel 
Silimon, Mariana Pană (care a preluat articolul), 
Florin Valeriu Purcea, Sebastian Păun, Luiza Mușat, 
Psa. Eufemia Toma.  

 
Dinamismul ascetic în Icoana Nașterii Dom- 

nului. O creație a Adelei Alexe. 
 
Dorin Octavian Picioruș: O astfel de Icoană 

este inestimabilă. Și mă bucur mult că am putut să 
văd o asemenea capodoperă.  

 

 
 
Apreciată de Gina Amza, Mariana Pană, Pr. 

Emil Nuță, Marinela Mihaela Ciuciumiș, Cosmin 
Olinici, Sebastian Păun, Ionela Elena Safterie.  
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Mormântul Fericitului Sofronie Saharov. Foto- 
grafie preluată de la Ipodiac. Călin Schengen Câr- 
maciu.  

 

 
 
Apreciată în mod special de Răzvan Marius, 

apoi de Cosmin Olinici, Pr. Teodor Bulea, Psa. 
Eufemia Toma, Pr. Elgad Barbu.  

 
Pentru Sorina Vasile, care a preluat fotografia 

Părintelui Adrian Gabor.    
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Dorin Octavian Picioruș: I-am făcut această fo- 

tografie înainte de a-i lua un interviu. Acum a de- 
venit reprezentativă. 

Comentariul meu a fost apreciat de Diac. 
Alexandru Mihăilă.  

 
* 
 

5. 11, 6 aprilie 2019, sâmbătă, 9 grade, vânt de 
19 km/ h.  

 
Am republicitat două mici articole: despre 

dialog și bucurie. Apoi partea a 3-a la însemnările 
făcute la Dogmatica Sfântului Iustin Popovici. 

 
Articolul despre dialog a fost apreciat de 

Cosmin Olinici. Articolul despre bucurie a fost 
apreciat de Cosmin Olinici, Mariana Pană. Articolul 
al 3-lea la Dogmatică a fost apreciat de Cosmin Oli- 
nici.   

 
Osie, cap. 2, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/06

/osie-cap-2-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Cosmin Olinici, Gina Amza, Ma- 

riana Pană, Prof. Diana Cucu.   
 
Dumnezeiasca Liturghie, 6 aprilie 2019. Apre- 

ciată de Liliana Călinescu, Pr. Emil Nuță, Mădălin 
Căzănaru.  

 
Slujba de seară, 6 aprilie 2019. Apreciată de Pr. 

Emil Nuță.  
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Două aprecieri de la un cont fals.  
 

* 
 
4. 30, duminică, Duminica a 4-a din Postul 

Mare, 7 aprilie 2019, cer înnorat, 9 grade, vânt de 13 
km/h.  

 
Acum un an era Sâmbăta Mare. Am repu- 

blicitat transmisia live a Vecerniei Învierii de la 
Mormântul Domnului. După care un text despre 
plecarea românilor din România și predica la Intra- 
rea Domnului în Ierusalim din 2017. Pr. Emil Nuță a 
apreciat transmisia live de la Ierusalim. Psa. Eufe- 
mia Toma a apreciat textul despre plecarea români- 
lor.  

 
Epistola către Evrei, cap. 11, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/07

/epistola-catre-evrei-cap-11-cf-byz/.  
 
Apreciat de Cosmin Olinici, Mariana Pană.  
 
La ziua de naștere a Dalinei Bădescu (a îm- 

plinit 29 de ani):  La mulți ani, Doamnă Dalina, 
multă sănătate și bucurie, multă creativitate și mult 
echilibru în tot ceea ce faceți! Dumnezeu să vă 
călăuzească spre tot lucrul cel bun!  

Dalina Bădescu a apreciat comentariul meu și 
mi-a spus: „Mulțumesc pentru urare!”.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 7 aprilie 2019. Apre- 

ciată de Marius Băețica, Pr. Elgad Barbu.  
 
Slujba de seară, 7 aprilie 2019.  
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Conferința despre post și pocăință a Pr. 
Constantin Coman de la Moinești. A fost apreciată 
de Pr. Emil Nuță și de Răzvan Marius.  

 
* 
 

5. 06, luni, 8 aprilie 2019, cer parțial înnorat, 9 
grade.  

 
Pentru Liliana Zamfir la ziua de naștere: La 

mulți ani, Doamnă Liliana, Dumnezeu să vă dăruie 
multă sănătate și bucurie, și să aveți răbdare și 
atenție în tot ceea ce faceți! 

Liliana Zamfir a apreciat comentariul meu și 
mi-a spus: „Mulțumesc!”.  

 
Am republicitat predica la Duminica a 4-a din 

Postul Mare a anului 2016.  
 
Icoană, Iconologie, Iconomahie:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/08

/icoana-iconologie-iconomahie/.  
 
Articol apreciat de Adriana Chebac, Psa. 

Felicia Adomnicăi, Cosmin Olinici, Psa. Eufemia 
Toma, Mariana Pană, Gina Amza.  

 
Slujba de dimineață, 8 aprilie 2019.  
 
În Constanța. Aș dori să revăd vestigiile 

creștine din primele secole. Am publicitat un articol 
al Prof. Cătălin Crîmu. Fotografii făcute la Muzeul 
de Istorie Națională și Arheologie din Constanța.  
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Au aranjat cu bun gust mormântul lui Mihail. 
O asociație de tineri, Neamunit, a făcut acest lucru.  

 
Apreciat de Pr. Lucian Burcea, Rada Stancu, 

Pr. Ionel Bibelea, Marinela Mihaela Ciuciumiș, Gina 
Amza.  

 
Slujba de seară, 8 aprilie 2019.  
 
Glasul pocăinței  
 

 
 
Apreciat de Pr. Florin Anghel.  
 
Prof. Diana Cucu (Profesor de Limba Română) 

a apreciat două fotografii ale mele.  
 
* 

 
9 aprilie 2019, 9. 03, marți, cer înnorat, 11 grade.  
 
Pentru Loredana Vasile, la împlinirea vârstei 

de 42 de ani: La mulți ani, Doamnă Loredana, multă 
sănătate și bucurie, putere de muncă și înțelep- 
ciune! Dumnezeu să vă lumineze și să vă ajute în tot 
lucrul cel bun! 

 
Slujba de dimineață, 9 aprilie 2019. Apreciată 

de Gina Amza.  
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Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 
ludicul [43]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/09
/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-43/.  

 
Cosmin Olinici a extras un poem al lui Sorescu 

din acest articol și l-a publicat pe pagina sa și mi-a 
mulțumit pentru articol.  

 
Slujba de seară, 9 aprilie 2019. Apreciată de 

Luiza Mușat, Ionela Elena Safterie, Prof. Nicoleta 
Enculescu, Mariana Pană, Prof. Diana Cucu.  

 
Despre pocăință, 9 aprilie 2019. O conferință a 

PS Macarie Drăgoi la Brașov. Apreciată de Luiza 
Mușat.  

 
Domnul Cosmin Olinici a adus în discuție de 

curând textul pavlosian "femeia este slava bărba- 
tului" [I Cor. 11, 7]. Și s-a problematizat cuvântul 
"slavă", ca și când nu ar fi potrivit. Însă ce face slava 
lui Dumnezeu când coboară în om? Îl umple de 
pace, de mângâiere, de bucurie, de stabilitate du- 
hovnicească. Iar Sfântul Pavlos a folosit cuvântul 
"slavă", tocmai pentru ca noi să îl corelăm cu 
sintagma "slava lui Dumnezeu". Și să înțelegem că 
soția noastră trebuie să fie o femeie duhovnicească, 
una care să ne dea stabilitate, bucurie, mângâiere, 
pace. 

 
Apreciat de Cosmin Olinici, Ionela Elena 

Safterie, Gina Amza, Psa. Maria Rusu.  
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Cosmin Olinici: Mă onorează mențiunea 
sf.[inției] v[oa]s.[tre]. Meditația mea a pornit de la 
relația δόξα (slavă) – κλέος (faimă) –  στέφανος (cu- 
nună). δόξα îl înlocuiește pe mai vechiul κλέος și 
vine de la δοκέω (a presupune, a fi de părere), un 
verb slab de cunoaștere care însă a dat dogmă (ade- 
văr revelat prin har). În slujba Tainei Nunții mirele 
este încununat (στέφεται, la medio-pasiv) cu mirea- 
sa lui care îi devine slavă (I Cor 11:7 δόξα ἀνδρός)[,] 
precum și bărbatul este "slava lui Dumnzeu" (δόξα 
Θεοῦ). Nu există în postarea mea vreo opinie că 
δόξα ar fi nepotrivit. Din contră, consider că I Cor 
11:7 este una din cele mai frumoase cinstiri aduse 
femeii... 

Dorin Octavian Picioruș: La comentarii s-a 
susținut că traducerea „slavă” e nepotrivită.  

Cosmin Olinici: Am înțeles...  
 

* 
 

8. 36, miercuri, 10 aprilie 2019, cer înnorat, 11 
grade.  

 
Am republicitat Predică despre diverse locuri 

scripturale și patristice [1], din 2017, Predică la 
Evanghelia Sfântului Lucas [3], din 2017, Predică la 
Învierea Domnului [2015].  

 
Predica la Învierea Domnului a fost apreciată 

de Luiza Mușat, Ionela Elena Safterie, Mariana Pa- 
nă, Gina Amza. Predica la Sfântul Lucas a fost apre- 
ciată de Psa. Maria Rusu.  

 
Studii de istorie și de spiritualitate creștină 

[III. 2]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/10
/studii-de-istorie-si-de-spiritualitate-crestina-iii-
2/.  

 
Lui Cristian Velea, la ziua de naștere: La mulți 

ani, Domnule Cristian, și multă sănătate și îm- 
plinire în viață și în profesie! Dumnezeu să vă că- 
lăuzească în tot ceea ce faceți!  

Cristian Velea: Vă mulțumesc.  
Urarea mea pentru Cristian Velea a fost apre- 

ciată de Pr. Marian Vai.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 10 aprilie 2019.  
 
Slujba de seară, 10 aprilie 2019. Apreciată de 

Marinela Mihaela Ciuciumiș.  
 

* 
 

8. 12, joi, cer înnorat, după ploaie, 11 aprilie 
2019, 13 grade.  

 
Am republicitat articolul despre conferința 

ortodoxă. Apreciat de Psa. Eufemia Toma și de Pr. 
Emil Nuță.  

 
Mircea cel Mare, Domnul Ortodoxiei biruitoa- 

re. Argumente pentru canonizare:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/11/

mircea-cel-mare-domnul-ortodoxiei-biruitoare-
argumente-pentru-canonizare/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță și de Psa. Maria 

Rusu.  
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Dumnezeiasca Liturghie, 11 aprilie 2019.  
 
La 16. 41: Evanghelia după Lucas:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/11/

evanghelia-dupa-lucas/. A 172-a carte TPA la nivel 
online131. 

 

 
 

                                           
131 Când am publicat-0 s-a făcut tăcere...Tocmai de 

aceea nu a fost apreciată de nimeni.  
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Slujba de seară, 11 aprilie 2019. Apreciată de Pr. 
Florin Anghel.  

 
* 
 

4. 24, vineri, 12 aprilie 2019, 11 grade, vânt de 8 
km/ h.  

 
Am republicitat un text despre ce înseamnă 

platforma Teologie pentru azi în spațiul românesc 
online. Apoi o predică din 2017.  

Textul despre TPA a fost apreciat de Prof. Ali- 
na Floriana Tomescu și de Pr. Emil Nuță.  

 
Predică la Duminica a V-a din Postul Mare 

[2019]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/12/pred
ica-la-duminica-a-v-a-din-postul-mare-2019/.  

 
A fost apreciată de Pr. Emil Nuță și de Pr. 

George Valentin Boghian.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 12 aprilie 2019. Apre- 

ciată de Pr. Emil Nuță.  
 
Slujba de seară, 12 aprilie 2019. Apreciată de 

Ana Maria Popa.  
 
La ora 23. 35, Serviciul colportaj132 al Patriarhiei 

Române a distribuit Evanghelia după Lucas și ea a 
fost apreciată de Parascheva Ionescu, Cosmin Las- 
cu.   

                                           
132 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10001366

7148331.  

301

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/12/predica-la-duminica-a-v-a-din-postul-mare-2019/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/12/predica-la-duminica-a-v-a-din-postul-mare-2019/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013667148331
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013667148331


 
 

* 
 

5. 14, sâmbătă, 13 aprilie 2019, ploi ușoare, 10 
grade.  

Am republicitat ultimul capitol al Apoca- 
lipsisului. Apreciat de Luiza Mușat, Psa. Eufemia 
Toma.  

 
Două numere din revista Ortodoxia:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/13/

doua-numere-din-revista-ortodoxia/.  
 
Apreciat de Luiza Mușat.  
 
Gina Amza a apreciat Evanghelia după Lucas. 

Singura... 
 
Pentru Părintele Florin Anghel la împlinirea 

vârstei de 34 de ani: La mulți ani, Părinte Florin, 
multă sănătate și bucurie, înțelepciune și echilibru 
în tot ceea ce faceți! Dumnezeu să vă întărească me- 
reu în slujirea dumneavoastră!  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 13 aprilie 2019.  
 
Slujba de seară, 13 aprilie 2019 Apreciată de 

Gina Amza.  
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Poemul despre bărbatul care își propune să fie 
vesel pe fiecare zi. Apreciat de Doina Stuparu, 
Liliana Zamfir, Luiza Mușat, Ioana Irina.  

 
Poemul despre Spovedanie. Apreciat de Pr. 

Ștefan Zară, Luiza Mușat, Pr. Lucian Burcea, Liliana 
Zamfir, Psa. Maria Rusu.  

 
Poemul despre Edy adventistul. Apreciat de 

Doina Stuparu, Luiza Mușat, Pr. Lucian Burcea, Pr. 
Eugen Boldeanu, Liliana Zamfir, Mariana Pană, Psa. 
Maria Rusu, Mioara Manoilă, Gabriel C. Alin, Pr. 
Nicu Urse, Dr. Dan Guțu.  

 
Poemul despre cititori. Apreciat de Bejoiu 

Florin, Marius Florin Isbiceanu, Doina Stuparu, 
Gina Amza, Prof. Diana Cucu, Cezar Marksteiner-
Ungureanu, Mioara Manoilă (apreciat în mod 
special), Ioana Irina, Mădălin Căzănaru, Pr. Lucian 
Burcea, Martina Grigoriță, Înv. Daniel Valentin 
Chiriță, Pr. Marian Gîșilă, Ziggy Isaac (apreciat în 
mod special), Pr. Teodor Bulea, Pr. Cristian Sandu, 
Georgiana Nuță, Alexandru Bularca, Psa. Eufemia 
Toma, Emil Apostol (apreciat în mod special), Luiza 
Mușat, Ionela Elena Safterie, Liliana Zamfir, Florin 
Valeriu Purcea, Cosmin Olinici, Pr. Emil Nuță, Prot. 
Cristian Ioana, Pr. Ionel Bibelea, Pr. Nicu Urse, Pr. 
Viorel Ciucu (și-a exprimat mânia), Dan Guțu, Psa 
Maria Rusu, Mariana Pană.  

 
Emil Apostol: Vă înțeleg perfect! Eu vă citesc 

cu drag. Nu renunțați[!] Nu avem nevoie de motive 
de mândrie! 

Dorin Octavian Picioruș: Eu nu renunț la scris, 
Domnule Emil, ci doar la lipsa de comunicare! 
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Emil Apostol: Nu cred că aveți nevoie de con- 
firmare că ceea ce faceți e și bun și util! Cititul nu 
mai e la modă.  

Dorin Octavian Picioruș: Ba da, cititul e la 
modă! Conținutul autentic nu mai e la modă. 

Apreciat de Pr. Cristian Sandu.  
Emil Apostol: Poate pentru generația dumnea- 

voastră...P[en]t[ru] a mea e inutil...se poate și fără. 
Cât despre conținut cred că trebuie spus mai mult 
prin fapte...arătat! 

Dorin Octavian Picioruș: Da, dacă suntem 
unul lângă altul putem înțelege în mod practic cine 
suntem și ce facem fiecare. Dar dacă vreau să vă 
cunosc online, eu citesc ce produceți. Și ceea ce pro- 
duceți, aia și sunteți. Adică onlineul dumneavoastră 
e cartea dumneavoastră de vizită. Pe care o păstrez 
sau o arunc în funcție de valoarea ei. Adică de mun- 
ca ce vă exprimă. 

Apreciat de Emil Apostol, Pr. Cristian Sandu.  
Emil Apostol: de acord 
Dorin Octavian Picioruș: Însă, dacă v-aș fi 

evaluat după ce aveți la dumneavoastră în contul de 
Facebook, n-aș fi avut niciodată ocazia să vă vor- 
besc. Pentru că nu aveți nimic personal acolo. Dum- 
neavoastră sunteți de altă părere? 

Emil Apostol: Eu pe pagina de facebook postez 
ceea ce simt...atât 

Dorin Octavian Picioruș: Încă nu aveți voce 
personală, Domnule Emil! Aveți doar dorința de a fi 
dumneavoastră înșivă. Aș fi remarcat vocea din pri- 
ma și m-aș fi îndrăgostit de ea.  

Emil Apostol: Este părerea dumneavoastră. 
Dorin Octavian Picioruș: Bineînțeles! Dum- 

neavoastră trebuie să vă urmați conștiința.  
Ziggy Isaac: Mare dreptate 
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Dorin Octavian Picioruș: Până la urmă v-am 
aflat numele dintr-un act de studii pe care l-ați 
publicat. Iar evreul era maghiar...Domnule Isaac!   

Emil Apostol: Care evreu? 
Dorin Octavian Picioruș: Era pentru Domnul 

Profesor Isaac...  
Emil Apostol: scuze 
Dorin Octavian Picioruș: Nu-i nimic! Am scris 

lapidar133, apoi am spus și numele134.  
Mioara Manoilă: Nu, la scris nu se renunță! 
Dorin Octavian Picioruș: Ba da! Un poet de ge- 

niu a renunțat la scris pentru a vinde...robi. Pe când 
un altul, autohton, a renunțat la poezie pentru miel 
la proțap și satiră socială.  

 
Poemul despre viitoarea carte despre Face- 

book. A fost apreciat de Prof. Nicoleta Enculescu, 
Florin Buzală, Doina Stuparu, Gina Amza, Cătălin 
Datcu, Cezar Marksteiner-Ungureanu, Biserica 
Margareta (cont gestionat de Preotul Cătălin Lin- 
can), Mădălin Căzănaru, Prof. Cătălin Crîmu, Florin 
Tudoran, Prof. Alina Floriana Tomescu, Pr. Teodor 
Bulea, Pr. Cristian Sandu, Pr. Elgad Barbu, Mariana 
Pană, Alexandru Bularca, Psa. Eufemia Toma, Luiza 
Mușat, Ionela Elena Safterie, Liliana Zamfir, Florin 
Valeriu Purcea, Cosmin Olinici, Pr. Nicu Urse, Dan 
Guțu, Pr. Emil Nuță. 

 
Cosmin Olinici: Facebook este peștera lui Pla- 

ton din Republica. Mark Zuckerberg știe bine latină 
și greacă, păcat că a băgat oameni în peșteră în loc 
să-i scoată de acolo... 

                                           
133 Prima dată fără nume. De aceea m-a întrebat.  
134 Am reeditat comentariul și am pus numele celui la 

care m-am referit.  
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Dorin Octavian Picioruș: Facebook e un Parla- 
ment planetar. Fiecare senator vine la microfon cu 
ceea ce este. 

Mariana Pană: Vă mulțumesc p[en]t[ru] lu- 
crurile interesante pe care le scrieți. aștept în con- 
tinure să citesc...o zi bună să aveți și multă sănătate. 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu vă mulțumesc, 
Doamnă Mariana! Multă sănătate și bucurie! 

Mioara Manoilă: Aștept cu nerăbdare cartea și 
orice altceva ce duce la comunicare. Sunt cu zece 
ore diferență de fus orar, de aceea, probabil voi fi 
mai mereu ultimul vorbitor. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Doamnă Mioara! 

 
Poemul despre masa de praznic. A fost apre- 

ciat de Gina Amza, Claudia Moisiuc, Cosmin 
Olinici, Pr. Elgad Barbu, Fănica Valentina Mihăilă, 
Psa. Eufemia Toma, Ioana Irina, Pr. Ștefan Zară, 
Luiza Mușat, Liliana Zamfir, Prof. Nicoleta Encu- 
lescu, Mariana Pană, Psa. Maria Rusu.  

 
Poemul despre tatăl meu, la împlinirea vârstei 

de 65 de ani. Apreciat de Doina Stuparu, Gina 
Amza, Pr. Elgad Barbu, Ioana Irina, Florin Buzală, 
Ionela Elena Safterie, Felicia Buzală, Liliana Zamfir, 
Cosmin Olinici, Mioara Manoilă (apreciat în mod 
special), Pr. Teodor Bulea, Psa. Maria Rusu, Pr. 
George Bucur, Pr. Emil Nuță, Adina Vasile, Dr. Dan 
Guțu.  

 
Luiza Mușat: Cum să comunicăm dacă societa- 

tea ne vrea muți; iar nou[a] tehnologie ne răpește 
încet[,] dar sigur[,] sentimentele umane!? 
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Dorin Octavian Picioruș: Nu vorbim unii cu 
alții pentru că nu știm să facem acest lucru, Doam- 
nă Luiza! Iar tehnologia ne ajută să ne exprimăm 
sentimentele și nu să ni le reprimăm. 

Ioana Irina: La mulți ani! 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Doam- 

nă Ioana, și sărbători line, trăite în pace! 
Apreciat de Ioana Irina.  
Ioana Irina: Amin!  
Mioara Manoilă: La mulți ani! Scrieți, îmi în- 

călziți sufletul! 
Dorin Octavian Picioruș: Și dumneavoastră, 

Doamnă Mioara, aveți un efect termic asupra citito- 
rilor dumneavoastră! Îi faceți să simtă că au inimă. 

Mioara Manoilă: vă mulțumesc! Eu scriu doar 
gânduri, dar mă bucur dacă fac inima să bată! Vă 
doresc o zi frumoasă! 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu, multă bucurie 
și împlinire! Numai bine, Doamnă Mioara!  

Mioara Manoilă: Doamne ajută!  
Luiza Mușat: La mulți ani[,] sănătate și feri- 

cire! 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 

nă Luiza!  
Cătălin Crîmu: Întru mulți și binecuvântați 

ani! Fie ca Lumina să se oglinească și mai mult în 
viață și în fapte, pr. Octavian! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Domnule Profesor Cătălin! Mult spor în toate 
și sărbători cu pace! 

Cătălin Crîmu: Vă urmăresc cu drag! :))) 
Dorin Octavian Picioruș: Și eu, cu interes spo- 

rit! 
 

* 
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14 aprilie 2019, zi de duminică, 9 grade, cer 

înnorat, 5. 10. Am republicitat un text despre va- 
loarea omului, un text teologic din 2017: Despre cum 
ne-a slujit pe noi Domnul și, tot din 2017, articolul: 
Eu pledez pentru cărțile electronice.  

 
Textul despre valoarea omului a fost apreciat 

de Luiza Mușat. Textul teologic din 2017 a fost 
apreciat de Luiza Mușat și de Pr. Emil Nuță. 
Articolul Eu pledez pentru cărțile electronice a fost 
apreciat de Pr. Emil Nuță.  

 
Negrul din Rai:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/14

/negrul-din-rai/.  
 
Apreciat de Prof. Alina Floriana Tomescu, 

Luiza Mușat, Ionela Elena Safterie, Ioana Laura, Pr. 
Emil Nuță, Mariana Pană. Și a fost distribuit de 
cineva.   

 
Dumnezeiasca Liturghie, 14 aprilie 2019.  
 
Mariana Pană a apreciat Evanghelia după 

Lucas.  
 
Poemul despre cinismul capitalismului. Apre- 

ciat de Psa. Maria Rusu, Pr. Emil Nuță.  
 
Poemul despre cel care a încercat multe. 

Apreciat de Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță.  
 
Poemul despre Șelaru. Apreciat de Mariana 

Pană, Pr. Emil Nuță.  
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Poemul despre clopot. Apreciat de Mariana 
Pană, Luiza Mușat, Mioara Baciu, Prof. Bogdan 
Marinescu, Cristian Parpalea, Felicia Buzală, Ma- 
rian Ciocan, Psa. Maria Rusu, Mioara Manoilă, 
Liliana Zamfir, Cosmin Olinici, Mădălin Căzănaru, 
Pr. Emil Nuță, Martina Grigoriță.  

 
Luiza Mușat: Amin!  
Mioara Manoilă: "Clopotul a bătut în dun- 

gă...S-a dus și mătușa"... 
Dorin Octavian Picioruș: Clopotul e plin de 

teologie, ca întreg cosmosul lui Dumnezeu. Și când 
mor mătușile, bărbații lor învață că văduvia nu e o 
metaforă. 

Mioara Manoilă a apreciat în mod special co- 
mentariul meu.  

 
15. 35: Pentru Părintele Sandu Cristian Ce- 

leapcă, la împlinirea vârste de 42 de ani: La mulți 
ani, Părinte Cristian, multă sănătate și bucurie, 
discernământ și putere de muncă! Dumnezeu să vă 
întărească în slujirea dumneavoastră și să vă simțiți 
împlinit în tot ceea ce faceți!  

Urarea mea a fost apreciată de Pr. Sandu 
Cristian Celeapcă, Psa. Elena Celeapcă, Prof. Ionela 
Dragodan, Ion Streche, Pr. Emil Nuță.  

 
Sandu Cristian Celeapcă: Mulțumesc la fel[,] 

părinte Octavian! Doamne ajută! 
 

* 
 

8. 48, luni, 15 aprilie 2019, cer parțial înnorat, 9 
grade, vânt de 11 km/ h.  
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Am republicitat predica mea la Învierea Dom- 
nului din 2017, pastorala pascală a PS Galaction 
Stângă din 2017, pastorala pascală a PFP Daniel 
Ciobotea din 2017, predica mea la Sfânta Maria 
Egipteanca din 2016. Predica la Sfânta Maria Egip- 
teanca a fost apreciată de Pr. Sandu Gheorghiță135, 
Pr. Emil Nuță.  

 
Pastorala pascală a Patriarhului Daniel a fost 

apreciată de Florin Ciuciumiș, Mariana Pană.  
 
Predică despre cunoașterea de sine:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/15/

predica-despre-cunoasterea-de-sine/.  
 
Slujba de dimineață, 15 aprilie 2019. 
 
Poemul despre Paști. Apreciat de Pr. Florin 

Anghel, Doina Stuparu, Ionela Elena Safterie, Psa. 
Eufemia Toma, Pr. Emil Nuță, Pr. Cristian Sandu, 
Psa. Maria Rusu, Martina Grigoriță, Liliana Zamfir.   

 
La Cosmin Olinici: O pancartă136 bună! Numai 

că trebuie să te duci cu ea în piață și s-o ocupi, ca să 
fii dat la televizor.  

Cosmin Olinici a apreciat comentariul meu.  
 
Dr. Gheorghiță Ciocioi și-a exprimat indigna- 

rea despre cum arată pereții din centrul Bucureștiu- 
lui.  

                                           
135 A se vedea:  
https://www.facebook.com/sandu.gheorghita.3.  
136 Știrea era: „În România sunt 1.200 de cluburi și 

doar 400 de spitale”. Iar pe pancartă scria: „Vrem spitale, 
nu destrăbălare!”.  
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Dorin Octavian Picioruș: Acestea sunt efectele 
diversității și ale artei libere. Arta poate începe 
acum pe pereții primăriei, ai metroului, ai școlii, și 
se poate prelungi până în sala de expoziție. Altceva 
însă trebuie să remarcăm: că nu avem și artă stra- 
dală ortodoxă. Într-o țară ortodoxă ar fi trebuit să 
avem multe semne creștine pe pereți. Dar nu avem. 
Mâzgălelile și rostul lor pe pereți nu au ajuns încă 
la noi. Căci am fi făcut și noi artă stradală, cu tot 
ridicolul situației. 

Apreciat de Georghiță Ciocioi.  
Georghiță Ciocioi: Pe lângă "artă", cimentul e 

la fel ca acum trei decenii. Centru, ori hală indus- 
trială? Unde ne sunt peisagiștii? 

Dorin Octavian Picioruș: Și asta e o întrebare 
bună! 

 
Slujba de seară, 15 aprilie 2019. Apreciată de 

Luiza Mușat.  
 
Părintele Ștefan Zară a apreciat articolul în 

care am scris despre el.  
 
Articolul Basilica despre Procesiunea de Florii 

de la Alexandria. Apreciat de Dan Peleu, Cristian 
Parpalea (care a și preluat articolul), Prot. Cristian 
Ioana, Psa. Maria Rusu, Pr. Marian Gîșilă, Gina 
Amza.  

 
Lecția de demnitate a Academicianului. 

Articolul Dăscălița... al Acad. Ioan Aurel Pop, la 
adormirea Prof. Margareta Florea. A fost apreciat 
imediat de Dr. Gheorghiță Ciocioi, Psa. Maria Rusu.  
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Un foc văzut de toată planeta. Articolul Car- 
meliei Leonte despre Catedrala Notre Dame în flă- 
cări. Apreciat de Luiza Mușat.  

 
* 
 

5. 50, marți, 16 aprilie 2019, 6 grade, cer parțial 
înnorat.  

 
Am republicitat predica despre chenosisul 

Domnului și predica la Izvorul tămădurii din 2015.  
 
Osie, cap. 3, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/16

/osie-cap-3-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță, Pr. 

Nicu Urse.  
 
Slujba de seară, 16 aprilie 2019.  
 
Prima filă video personală pe care am publicat-

o pe Facebook: Perspectiva teologică (1. 17 minute). 
A fost apreciată de Pr. Emil Nuță, Valentin Gabriel, 
Iulică Emil Ionescu (cu două conturi), Florin Bu- 
zală, Pr. Nicu Urse, Pr. Elgad Barbu, Mariana Pană, 
Prof. Diana Cucu, Luiza Mușat, Martina Grigoriță, 
Marian Achim, Mădălin Căzănaru, Pr. Ionel Bi- 
belea, Ionela Elena Safterie, Pr. Sandu Cristian, 
Marinela Mihaela Ciuciumiș, Ioana Irina, Pr. 
Teodor Bulea, Ana Maria Popa, Psa. Eufemia Toma, 
Prof. Alina Floriana Tomescu, Pr. Marian Marius 
Drăgoi.   

 

312

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/16/osie-cap-3-cf-lxx/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/16/osie-cap-3-cf-lxx/


Luiza Mușat: Catedrala Sf. Haralambie, Turnu 
Măgurele137!  

Ionel Bibelea: Corect!  
 
Concert de Paști. Grupul Tronos, 16 aprilie 

2019.     
 
Am apreciat fortografiile de azi ale Părintelui 

Ionel Bibelea de la mormântul Părintelui Grigore 
Pișculescu (Gala Galaction) de la Cernica.  

Dorin Octavian Picioruș: Adică ați fost chiar 
astăzi la București? 

Ionel Bibelea: Da. Cu o delegație din Roșiori de 
la Biblioteca orașului. 

Dorin Octavian Picioruș: Am văzut, nume- 
roasă! În apropiere era și mormântul Părintelui Stă- 
niloae. Numai bine, Părinte Ionel!  

 
* 
 

5. 17, miercuri, 17 aprilie 2019, 4 grade, cer 
parțial înnorat, vânt de 8 km/ h.  

 
Am republicitat textul despre tăcere și predica 

din 17 aprilie 2015 la duminica a doua după Paști. 
Textul despre tăcere a fost apreciat de Pr. Elgad 
Barbu, Psa. Maria Rusu, Pr. Emil Nuță, Mariana 
Pană, iar predica din 2015 a fost apreciată de Gina 
Amza, Pr. Emil Nuță, Mariana Pană, Florin Tudo- 
ran, Pr. Nicu Urse.  

 
Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim 

[2019]: 

                                           
137 Cu referire la Biserica ce apare în fila mea video.   
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https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/17/pred
ica-la-intrarea-domnului-in-ierusalim-2019/.  

 
Apreciată de Gina Amza, Pr. Emil Nuță, Ionela 

Elena Safterie, Psa. Maria Rusu, Pr. Ioan Florea 
(care a și preluat-o pe pagina sa).  

 
Slujba de seară, 17 aprilie 2019.  
 
Poemul despre cașerirea vaselor. Iar, la final, 

am scris: „Pentru Rabinul Rafael Shaffer, ale cărui 
vase de inox bine spălate m-au luminat. A se vedea: 
https://www.facebook.com/rafael.shaffer.7”.  

Cu referire la această fotografie pe care Ra- 
binul a publicat-o în contul său de Facebook138:  

 

 

                                           
138 Preluată de aici:  
https://scontent.fotp3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/57085332_1229355187218727_6954406084995973120_n.jp
g?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeFXpnWoLjjCKUG-
qp15OkbvOHaVAQhB2aVzeadD9FrVRuWyMYDJ77KbjN
UGNJiiDB5OdiTDDBiTUx35NOPOUnQNJ7ljg1ufbRQduz_
gTN_HEQ&_nc_ht=scontent.fotp3-
3.fna&oh=b793cc4b1893328c6e12b1ae56f1cc46&oe=5D4766
E6.  
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Poemul a fost apreciat de Prof. Alina Floriana 
Tomescu (la 6 minute de la publicare, după care și-
a retras imediat aprecierea).  

 

 
 
Mai apoi a fost apreciat de Pr. Emil Nuță, Pr. 

Elgad Barbu, Pr. Teodor Bulea.  
 
Poemul despre Papa Franciscus. Dedicația: 

„Pentru Părintele Profesor Wilhelm Dancă, al cărui 
entuziasm papal m-a ajutat să scriu. A se vedea: 
https://www.facebook.com/dancawilhelm”.  

 
Apreciat de Psa. Maria Rusu, Dr. Dan Guțu.  
 

* 
 

9 grade, joi, 4. 09, 18 aprilie 2019, cer parțial 
noros, fără precipitații.  

 
Epistola către Evrei, cap. 12, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/18

/epistola-catre-evrei-cap-12-cf-byz/.  
 
Apreciată de Pr. Emil Nuță, Mariana Pană, Pr. 

Nicu Urse.  
 
Slujba de dimineață, 18 aprilie 2019.  
 
Pentru Florin Buzală, la ziua sa de naștere: „La 

mulți ani, Domnule Florin, multă sănătate și bu- 
curie! Dumnezeu să vă împlinească în copiii dum- 
neavoastră!”.  
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La 12. 42, Florin Buzală a apreciat urarea mea.  
 
Poemul despre diletantismul în teologie. A 

fost apreciat de Psa. Maria Rusu, Dr. Dan Guțu, 
Gina Amza.  

 
Slujba de seară, 18 aprilie 2019. 
 
Înotătorul ortodox sau asceza de cursă lungă. 

Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
 

* 
 

5. 02, vineri, 19 aprilie 2019, 8 grade.  
 
Am republicitat Predică despre diverse locuri 

scripturale și patristice [3], apoi un mic articol 
despre cel care învață. Predica despre diverse locuri 
a fost apreciată de Mariana Pană. Articolul despre 
cel care învață a fost apreciat tot de Mariana Pană.  

 
Studii de istorie și de spiritualitate creștină 

[III. 3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/19

/studii-de-istorie-si-de-spiritualitate-crestina-iii-
3/.  

Apreciat de Pr. Emil Nuță, Pr. Nicu Urse.  
 
Poemul despre predicator a fost apreciat de Pr. 

Emil Nuță, Pr. Nicu Urse.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 19 aprilie 2019.  
 
14. 21: Pastorala pascală a Patriarhului Ro- 

mâniei [2019]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/19
/pastorala-pascala-a-patriarhului-romaniei-2019/.  

 
Apreciată de Pr. Nicu Urse.  
 
Slujba de seară, 19 aprilie 2019. Apreciată de Pr. 

Emil Nuță și Prof. Diana Cucu.  
 
* 
 

5. 15, sâmbătă, 20 aprilie 2019, 6 grade. 
 
Am republicitat predica la Sfântul Gheorghios 

din 2015. Apreciată de Gina Amza, Luiza Mușat, Ma- 
riana Pană.  

 
Studii de istorie și de spiritualitate creștină 

[III. 4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/20

/studii-de-istorie-si-de-spiritualitate-crestina-iii-
4/.  

 
Apreciată de Pr. Emil Nuță, Mariana Pană.  
 
La ziua de naștere a Părintelui Emanuel Sili- 

mon, la împlinirea vârstei de 43 de ani: La mulți ani, 
Părinte Emanuel, și multă sănătate și bucurie! 
Dumnezeu să vă întărească și să vă lumineze în 
slujirea și profesoratul dumneavoastră!  

A apreciat urarea mea.  
 

* 
 

4. 49, Duminica Intrării Domnului în Ieru- 
salim, 21 aprilie 2019, 4 grade, cer senin.  
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Am republicitat Interviuri de conștiință (vol. 1). 

Carte publicată în 2014. Apreciată de Pr. Sandu 
Gheorghiță, Gina Amza, Prof. Alina Floriana To- 
mescu, Fănica Valentina Mihăilă, Pr. Marian Gîșilă, 
Luiza Mușat (care a preluat-o pe pagina sa), Prof. 
Diana Cucu, Pr. Emil Nuță, Florin Tudoran, Pr. 
Elgad Barbu, Mariana Pană, Pr. Mircea Dașa, Pr. 
Nicu Urse, Gelu Tatie.  

 
Creangă și Caragiale:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/21

/creanga-si-caragiale/. 
 
Apreciat de Pr. Marian Gîșilă, Luiza Mușat, 

Prof. Diana Cucu, Pr. Emil Nuță.  
 
Pentru Ionela Elena Safterie, la împlinirea 

vârstei de 40 de ani: La mulți ani, Doamnă Ionela, 
multă sănătate și bucurie, și să vă împliniți în copiii 
dumneavoastră! Dumnezeu să vă călăuzească în tot 
lucrul cel bun! Sărbători fericite! 

 
Pentru Părintele Cătălin Lincan, la împlinirea 

vârstei de 39 de ani: La mulți ani, Părinte Cătălin, și 
Dumnezeu să vă dăruie multă sănătate și bucurie, 
atenție la detalii și echilibru, pace și sporire duhov- 
nicească! La mulți ani și Doamnei Preotese și multă 
sănătate întregii dumneavoastră familii! Dumnezeu 
să vă întărească și să vă bucure pururea! 

 
Un mesaj pentru Biserica din localitatea 

Margareta: Dumnezeu să ne călăuzească pe toți 
spre evlavie și bucurie duhovnicească, pentru ca să 
ne vedem unii pe alții frați în Hristos și să ne întărim 
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unii pe alții! La mulți ani, sărbători preabinecu- 
vântate și multă bucurie! 

 
Pelerinajul de ieri de la Alexandria, în foto- 

grafii. Apreciat de Pr. Emil Nuță, Psa. Maria Rusu, 
Gelu Tatie.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 21 aprilie 2019. 

Apreciată de Pr. Emil Nuță, Gelu Tatie.  
 
Denia din Lunea Mare, 21 aprilie 2019. Apre- 

ciată de Pr. Emil Nuță, Prof. Alina Floriana To- 
mescu.  

 
Concertul Coralei Axios din această seară, de 

la Turnu Măgurele, a fost o încântare pentru mine 
și soția mea. Îi mulțumesc Părintelui Marius Con- 
stantin Dincă pentru invitație și pentru predica 
Deniei de astăzi. Asemenea momente elevează și 
încurajează oamenii pentru a urma calea Bisericii. 
Le mulțumesc membrilor coralei și le doresc sărbă- 
tori fericite!  
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Text apreciat de Gina Amza, Viorel Burcuș, 
Prof. Diana Cucu, Pr. Dragoș Mazilu, Pr. Marian 
Marius Drăgoi, Pr. Emanuel Silimon, Pr. Sorin 
Nistor, Pr. Florin Cazan, Pr. Costel Netu, Înv. Daniel 
Valentin Chiriță, Pr. Mircea Dașa, Mariana Pană, Pr. 
Marian Gîșilă, Rada Stancu, Pr. Cristian Sandu, Pr. 
Nicu Urse, Psa. Emilia Dincă, Luiza Mușat, Liliana 
Zamfir, Mioara Manoilă (apreciat în mod aparte), 
Ionela Elena Safterie, Mariana Purcea, Florin Vale- 
riu Purcea, Pr. Teodor Bulea.  

 
Marius Constantin Dincă: Și noi vă mulțumim, 

Părinte Dorin! Ne bucurăm când cineva apreciază, 
în cunoștință de cauză, munca noastră! Vă mai 
așteptăm și cu alte ocazii. Sărbătoarea Învierii cu 
bucurie în suflete! Corala AXIOS.  

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Părinte 
Marius, multă sănătate și bucurie! Sărbători fericite! 

 
Corala Axios la Alexandria. Filă video din 21 

aprilie 2019. Apreciată de Pr. Emil Nuță, Luiza 
Mușat, Înv. Daniel Valentin Chiriță, Prof. Diana 
Cucu, Pr. Sandu Cristian, Mariana Pană.  

 
Corala Axios. Turnu Măgurele, 21 aprilie 2019. 

O filă video a soției mele. Ea a fost apreciată de Pr. 
Emanuel Silimon, George Georgescu, Viorel Almă- 
janu, Liviu Ionuț, Doina Stuparu, Prof. Diana Cucu, 
Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Pr. Marius Vișan, Înv. 
Daniel Valentin Chiriță, Mariana Pană, Pr. Cristian 
Sandu, Florin Valeriu Purcea, Pr. Nicu Urse, Luiza 
Mușat, Alexandru Bularca, Ionela Elena Safterie, 
Psa. Maria Rusu, Pr. Marius Constantin Dincă și 
distribuită de Liviu Ionuț, Pr. Emil Cristea, Daniela 
Robu, Pr. Teodor Bulea și încă alte două persoane.  
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Distribuirea lui Liviu Ionuț a fost apreciată de 
22 de persoane și redistribuită de 3 ori până pe 23 
aprilie 2019, ora 16. 20. Distribuirea Pr. Emil Cristea 
a fost apreciată de 14 persoane și a fost redistribuită 
o dată. Iar distribuirea Valentinei Simion a fost 
apreciată de 4 persoane.  

 
Evanghelia Utreniei. 21 aprilie 2019. O filă 

video a soției mele. A fost apreciată de Luiza Mușat, 
Pr. Emil Nuță, Pr. Marian Gîșilă, Înv. Daniel Valen- 
tin Chiriță, Florin Valeriu Purcea, Fănica Valentina 
Mihăilă, Sebastian Păun, Pr. Marian Vai, Mariana 
Pană, Pr. Stelian Oleg Velea, Prof. Irina Neagoie, 
Iulică Emil Ionescu, Psa. Maria Rusu, Pr. Bulea 
Teodor.  

 
Împărtășirea credincioșilor, 21 aprilie 2019. Filă 

video a soției mele. Care a fost apreciată de Pr. Nicu 
Urse, Pr. Dragoș Mazilu, Pr. Lucian Burcea, Iulian 
Liță, Pr. Marian Gîșilă, Înv. Daniel Valentin Chiriță, 
Luiza Mușat, Florin Valeriu Purcea, Prof. Diana 
Cucu, Pr. Sandu Cristian, Mariana Pană, Fănica 
Valentina Mihăilă, Pr. Emanuel Silimon, Mădălin 
Căzănaru, Sebastian Păun, Pr. Marian Marius Dră- 
goi, Prof. Nicoleta Enculescu, Pr. Teodor Bulea.  

  
O oală cu flori. 
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Apreciată de Martina Grigoriță, Mădălin 
Căzănaru, Mirela Tănase, Prof. Diana Cucu, Cătălin 
Datcu, Sebastian Păun, Prof. Irina Neagoie, Adina 
Vasile, Prof. Alina Floriana Tomescu, Pr. Mircea 
Dașa, Mariana Pană, Pr. Elgad Barbu, Rada Stancu, 
Pr. Nicu Urse, Luiza Mușat, Gina Amza, Marinela 
Mihaela Ciuciumiș, Psa. Eufemia Toma, Liliana 
Zamfir, Dr. Gheorghiță Ciocioi, Psa. Maria Rusu, 
Mioara Manoilă (a apreciat în mod special foto- 
grafia), Pr. Emil Nuță, Florin Valeriu Purcea, Psa. 
Aura Păunică, Biserica Margareta, Pr. Costel Netu, 
Gelu Tatie.  

 
* 
 

Lunea Mare, 5. 21, 22 aprilie 2019, cer înnorat, 
8 grade. Am republicitat două file de anul trecut, de 
la Pantocrator, și predica la duminica a doua după 
Paști, din 2017. 

 
Acum un an la Mănăstirea Pantocrator. Trans- 

misie live Trinitas TV. Apreciată de Ionela Elena 
Safterie.  

 
La Sfântul Mare Mucenic Gheorghios. Slujba 

de priveghere de la Mănăstirea Pantocrator din 

Drăgănești Vlașca, Teleorman. Transmisie live Tri- 

nitas TV. Apreciată de Ionela Elena Safterie, Maria- 

na Pană.  

Iar predica din 2017 a fost apreciată de Mioara 

Baciu, Mariana Pană.  

Osie, cap. 4, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/22

/osie-cap-4-cf-lxx/.   
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Traducere apreciată de Gina Amza, Pr. Emil 
Nuță, Mariana Pană.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 22 aprilie 2019. Apre- 

ciată de Sebastian Păun.  
 
Acela...partea văzută a aisbergului. O fotogra- 

fie a soției mele.  
 

 
 
Fotografia a fost apreciată de Bogdan Ștefan, 

Pr. Emanuel Silimon, Pr. Marian Marius Drăgoi, 
Liviu Ionuț, Prof. Diana Cucu, Adrian Ivana, Sebas- 
tian Păun, Pr. Iulian Davidoaia, Biserica Margareta, 
Bogdan Nicolae Petre, Pr. Sorin Nistor, Mirela 
Naidinioaia, Marian Achim, Marian Ciocan, Prof. 
Irina Neagoie, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Florin 
Tudoran, Cristian Velea, Prof. Bogdan Marinescu, 
Gabriel C. Alin, Ziggy Isaac, Andreea Amza, Înv. 
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Daniel Valentin Chiriță, Flavius Catană, Pr. Mircea 
Dașa, Mariana Pană, Adrian Iagăr, Pr. Elgad Barbu, 
Marius Amza, Pr. Marian Gîșilă, Pr. Florin Anghel, 
Pr. Cristian Sandu, Pr. Nicu Urse, Fănica Valentina 
Mihăilă, Luiza Mușat, Simona Badea, Gina Amza, 
Marinela Mihaela Ciuciumiș, Liliana Zamfir, Ionela 
Elena Safterie, Dr. Gheorghiță Ciocioi, Ana Maria 
Popa, Psa. Maria Rusu (a apreciat fotografia în mod 
special), Mioara Manoilă, Pr. Emil Nuță, Pr. Stelian 
Oleg Velea, Florin Valeriu Purcea, Pr. Teodor Bulea, 
Pr. Ionel Bibelea, Prof. Nicu Gavriluță.  

 
Emil Nuță: Felicitări[,] părinte doctor!  
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Părinte 

Emil, și multă împlinire în slujirea dumneavoastră! 
Apreciat de Pr. Emil Nuță.  
Liliana Zamfir: Sunteți așa cum scrieti, plin de 

har! Sănătate trupească și sufletească! Iertați și bi- 
necuvântați! 

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Doam- 
nă Liliana! Multă sănătate și bucurie! 

Apreciat de Liliana Zamfir.  
Mioara Manoilă:  
Avea în ochi lumină, 
Icoanele-i vorbeau, 
Duminica, la slujbă, 
iubire-i dăruiau  
și oamenii și sfinții. 
Se adunau părinții  
să-i ducă mai departe  
iubirea din Iubire, 
Și n-avea nicio carte  
din care le citea! 
Avea în ochi lumină  
și...a lui inimă. 
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Era tot ce-avea... 
(Mio Manoilă, Preotului). 
Poem apreciat de Liliana Zamfir și Dorin Octa-

vian Picioruș.  
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc mult, 

Doamnă Mioara! Multă sănătate și bucurie! Sărbă- 
tori fericite! 

Apreciat de Mioara Manoilă.  
Mioara Manoilă: Asemenea, cu drag! 
 
Astă seară, la Parohia Margareta, la Denia din 

Marțea Mare. O fotografie a soției mele.  
 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: Le mulțumim foarte 
mult gazdelor noastre și, în primul rând, Părintelui 
Cătălin Lincan pentru invitație și pentru amabilita- 
tea cu care ne-a primit și ne-a ospătat. 

Apreciat de Mioara Manoilă, Biserica Marga- 
reta (apreciat în mod special).  

 
Fotografia a fost apreciată de Cristian Parpa- 

lea, Florin Bejoiu, Pr. Dragoș Mazilu, Pr. Lucian 
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Burcea, Pr. Emanuel Silimon, Mădălin Căzănaru, 
Pr. Marian Marius Drăgoi, Mirela Tănase, Doina 
Stuparu, Prof. Diana Cucu, Mioara Manoilă (a apre- 
ciat-o în mod special), Sebastian Păun, Pr. Iulian 
Davidoaia, Biserica Margareta, Bogdan Nicolae 
Petre, Pr. Sorin Nistor, Mirela Naidinioaia, Marian 
Achim, Claudia Mariana Militaru, Marian Ciocan, 
Prof. Irina Neagoie, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, 
Florin Tudoran, Cristian Velea, Gabriel C. Alin, 
Prof. Alina Floriana Tomescu, Andreea Amza, Înv. 
Daniel Valentin Chiriță, Flavius Catană, Pr. Mircea 
Dașa, Mariana Pană, Georgiana Nuță, Pr. Marian 
Gîșilă, Pr. Florin Anghel, Pr. Nicu Urse, Cătălin 
Bălan, Luiza Mușat, Simona Badea, Gina Amza, 
Liliana Zamfir, Ionela Elena Safterie, Psa. Maria 
Rusu, Pr. Emil Nuță, Pr. Stelian Oleg Velea, Florin 
Valeriu Purcea, Marius Marius, Viorel Albu, Pr. 
Ionel Bibelea, Ionela Caplagea139.  

 
Denia din Marțea Mare, 22 aprilie 2019. Apre- 

ciată de Pr. Emil Nuță, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, 
Flavius Catană.  

 
* 
 

Marțea Mare, 5. 05, 23 aprilie 2019, 9 grade, cer 
înnorat, vânt de 21 km/ h.  

 
Am publicitat un anunț al lui Mark Zuckerberg 

despre relația Facebookului cu energia solară.  
 
Apreciat de Flavius Catană.  
 

                                           
139 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ionela.caplagea.  
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Elemente creștine în „Povestea lui Harap-Alb” 
[1]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/23/ele
mente-crestine-in-povestea-lui-harap-alb-1/. 

 
Apreciat de Ioana Laura, Prof. Diana Cucu, 

Prof. Alina Floriana Tomescu, Mariana Pană, Luiza 
Mușat, Cosmin Olinici, Pr. Emil Nuță, Florin Vale- 
riu Purcea, Psa. Maria Rusu, Pr. Nicu Urse. Și a fost 
distribuit de Luiza Mușat și de o altă persoană.  

 
Pentru Părintele Mihăiță Vîlcan, la împlinirea 

vârstei de 47 de ani: „La mulți ani, Părinte Mihăiță, 
multă sănătate și putere de muncă, echilibru și 
înțelepciune pastorală! Dumnezeu să vă întărească 
mereu în slujirea dumneavoastră!”.  

Urarea mea a fost apreciată de Pr. Mihăiță 
Vîlcan și de Pr. Marius Constantin Dincă.  

 
Pentru Georgiana Nuță, la ziua sa patronimică: 

„La mulți ani, Doamnă Georgiana, multă sănătate și 
bucurie, și să vă bucurați de băiatul dumnea- 
voastră!”.  

Urarea mea a fost apreciată de Georgiana Nuță 
în mod special și de fiul ei, Pr. Emil Nuță.  

Emil Nuță: mulțumim frumos[,] părinte doc- 
tor. 

Georgiana Nuță: Mulțumesc mult[,] părinte.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 23 aprilie 2019. Apre- 

ciată de Sebastian Păun, Flavius Catană.  
 
Denia din Miercurea Mare, 23 aprilie 2019. 

Apreciată de Pr. Emil Nuță, Flavius Catană.  
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*  
 
Miercurea Mare, 4. 24, 24 aprilie 2019, cer 

parțial înnorat, 11 grade.  
 
Am republicitat a 4-a predică la Sfântul Lucas, 

predica din 2015 la Sfintele Femei Mironosițe și pre- 
dica din 2014, în engleză, la Izvorul tămăduirii.  

 
Predica la Sfintele Femei Mironosițe a fost 

apreciată de Psa. Maria Rusu (apreciată în mod 
special), Flavius Catană, Mariana Pană, Prof. Diana 
Cucu, Sebastian Păun, Gelu Tatie.  

 
Predica în engleză a fost apreciată de Marian 

Achim, Flavius Catană, Mariana Pană.  
 
Elemente creștine în „Povestea lui Harap-Alb” 

[2]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/24/ele
mente-crestine-in-povestea-lui-harap-alb-2/.  

 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Psa. Maria Rusu, 

Flavius Catană, Mariana Pană, Sebastian Păun, 
Ionela Elena Safterie, Pr. Nicu Urse.  

 
Pentru Florin Valeriu Purcea, la textul „Mai 

periculoasă ca femeia care țipă e femeia care tace”: 
„Mai periculoasă e cea care pleacă...sau cea care nu 
dorește niciodată să fie soția ta, deși tu o iubești”.  

Apreciat de Florin Valeriu Purcea.  
 
Muzeul satului tău. Sau despre cum ar putea 

contribui întreaga comunitate pentru un proiect 
identitar. Exemplu: Muzeul satului Dăeni.  
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Articol apreciat de Flavius Catană, Pr. Marius 
Constantin Dincă, Flavius Obeadă, Pr. Emil Nuță, 
Gabriel C. Alin.  

 
O predică a PS Galaction Stângă. La Intrarea 

Domnului în Ierusalim [2019]. Apreciată de Flavius 
Obeadă, Cătălin Datcu, Pr. Emil Nuță.  

 
Arhivă de muzică românească. Creații corale, 

simfonice și tradiționale românești:  
http://audio.cimec.ro/Default.asp.  
Apreciată de Flavius Obeadă, Pr. Emil Nuță, 

Mariana Pană, Pr. Nicu Urse.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 24 aprilie 2019.  
Apreciată de Flavius Obeadă, Pr. Emil Nuță, 

Gelu Tatie.  
 
Cum rămâne cu toți?  
O piesă hip hop a lui Gani:  
https://www.youtube.com/embed/PyYWYOri

MaU. Apreciată de Flavius Obeadă, Ionela Elena 
Safterie, Pr. Emil Nuță, Gelu Tatie.  

 
Denia din Joia Mare, 24 aprilie 2019. Apreciată 

de Mariana Pană, Flavius Obeadă, Cosmin Olinici, 
Gina Amza.   

 
* 
 

4. 58, 25 aprilie 2019, Joia Mare, cer mai mult 
senin, 10 grade.  

 
Predică în Săptămâna Mare [2019]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/25
/predica-in-saptamana-mare-2019/.  

 
Apreciată de Mariana Pană, Prof. Diana Cucu, 

Ionela Elena Safterie, Pr. Emil Nuță, Gina Amza.  
 
La 5. 20, pentru Cristina Mecu140, la împlinirea 

vârstei de 31 de ani: La mulți ani, Doamnă Cristina, 
multă sănătate și bucurie, echilibru și împlinire în 
tot ceea ce faceți! Dumnezeu să vă întărească în 
toate zilele și să vă călăuzească spre voia Lui!  

Cristina Mecu a apreciat urarea mea.  
 
Prof. Nicușor Nacu conferențiind la Milano, 31 

octombrie 2018. Apreciată de Pr. Emil Nuță, Psa. 
Maria Rusu.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 25 aprilie 2019. În 

cadrul căreia s-a sfințit Sfântul și Marele Mir. 
Apreciată de Dan Peleu, Pr. Emil Nuță, Ionela Elena 
Safterie, Gina Amza.  

 
Păgânisme la care nu renunțăm. Un articol 

despre un obicei din Bechet. Apreciat de Cristian 
Parpalea, Gabriel C. Alin. Preluat de Prof. Florin 
Tălmăcean și apreciat de 4 persoane: Gavrila Doris, 
Cătălina Drăgănescu, Alexandru Andreescu, Florin 
Pui.  

Marius Constantin Dincă: Dacă citim și co- 
mentariile postării...putem calcula distanța exactă 
pe care-o mai avem până la...renunțare! 

                                           
140 A se vedea:  
https://www.facebook.com/cristina.mecu.1.  
Cristina Mecu este verișoara mea primară. Din partea 

fratelui mamei mele.  
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Dorin Octavian Picioruș: Da, bineînțeles! Le 
plac doar "obiceiurile" inventate de ei. 

Dragoș Jumugă: Când vor dispărea cu totul 
“ceremoniile” și “procesiunile” populare, atunci și 
ritualul Bisericii va avea de suferit...acut... 

Chiar păgâne, aceste “obiceiuri” mențin totuși 
viu gustul omului pentru simbol, metafizic, tainic... 

Cine a renunțat cu totul la ceremonial și 
liturgic fac “Cina Domnului”, nu Sfânta Liturghie... 

P[ost]. S[scriptum]. nu vreau să se înțeleagă că 
aceste gesturi nu sunt condamnabile, dar nici nu 
trebuiesc demonizate... 

 
Denia din Vinerea Mare, 25 aprilie 2019. 
 
Interviul din Joia Mare, 25 aprilie 2019. Cu ÎPS 

Ioan Selejan, la Antena 3.  
Apreciat de Pr. George Valentin Boghian, 

Florin Tudoran, Prof. Alina Floriana Tomescu, 
Flavius Obeadă, Psa. Maria Rusu (apreciat în mod 
special), Pr. Marian Gîșilă.  

 
Dumitru Piscuc: A privi la A3 (nu la autostrada 

A3) mi se pare o pătimire prea grea. 
 

* 
 

Vinerea Mare, 26 aprilie 2019, 5. 15, 11 grade, cer 
senin.  

 
Am republicitat predica în engleză, din 2014, la 

Duminica Sfântului Tomas. Apreciată de Flavius 
Obeadă, Flavius Catană, Pr. Emanuel Silimon, 
Ionela Elena Safterie.  
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A doua predică în Săptămâna Mare [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/26

/a-doua-predica-in-saptamana-mare-2019/.  
 
Apreciată de Flavius Obeadă, Cosmin Olinici, 

Ionela Elena Safterie, Pr. Emil Nuță, Pr. Nicu Urse.  
 
Despre modul cum ne reprezentăm lumea. Un 

articol de Dalina Bădescu:  
https://www.marginaliaetc.ro/dalina-

badescu-harta-si-puterea-o-poveste-in-trei-parti/.  
Apreciat de Flavius Obeadă.  
 
Slujba de dimineață, 26 aprilie 2019. Apreciată 

de Flavius Obeadă, Prof. Nicoleta Enculescu, Pr. 
Emil Nuță.  

 
Denia din Sâmbăta Mare. A Prohodului Dom- 

nului (26 aprilie 2019). Apreciată de Flavius Obeadă.  
 
Pastorala pascală a PS Galaction Stângă [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/26

/pastorala-pascala-a-ps-galaction-stanga-2019/.  
 
Apreciată de Prot. Cristian Ioana, Pr. Nicu 

Urse, Pr. Emil Nuță, Mioara Manoilă, Flavius Obea- 
dă.  

 
22. 46, pentru Psa. Maria Rusu: Sărbători 

fericite, Doamnă Preoteasă Maria, și multă sănă- 
tate!  

Maria Rusu: Vă mulțumesc frumos! Toate do- 
ririle de bine cu pace și lumină! 

 
* 
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15. 19, 27 aprilie 2019, Sâmbăta Mare, soare, 27 
de grade.  

 
Predică la Învierea Domnului [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/27

/predica-la-invierea-domnului-2019/.  
 
Apreciată de Pr. Costel Netu, Flavius Obeadă, 

Gina Amza.  
 
Așteptând reconfirmarea cerească a Învierii 

Domnului (27 aprilie 2019). Transmisie live de la 
Sfântul Mormânt al Domnului de către Studio Sami. 
O sursă arabă. Filă video apreciată de Dragoș Ju- 
mugă, Gabriel Constantin Gorgon, Pr. Marius 
Constantin Dincă, Iulian Liță (care a și redistribuit 
fila video).  

 
Transmisia Trinitas TV de la Biserica Învierii 

Domnului din Ierusalim (27 aprilie 2019). Apreciată 
de Pr. Emil Nuță, Marinela Mihaela Ciuciumiș.  

 
Aseară, la Prohod 
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Apreciată de Pr. Dragoș Mazilu, Flavius Obea- 
dă, Florin Valeriu Purcea, Gina Amza, Psa. Maria 
Rusu, Înv. Daniel Valentin Chiriță, Florin Tudoran, 
Pr. Mircea Dașa, Pr. Sorin Nistor, Prof. Ziggy Isaac, 
Prof. Alina Floriana Tomescu, Pr. Emil Nuță, Pr. 
Stelian Oleg Velea, Liliana Zamfir, Psa. Eufemia 
Toma, Gabriel C. Alin, Ionela Elena Safterie, Adrian 
Ivana, Ionela Caplagea, Pr. Iulian Davidoaia, Mă- 
dălin Căzănaru, Fănica Valentina Mihăilă, Florin 
Ciuciumiș, Pr. Cristian Sandu, Cosmin Olinici, 
Marinela Mihaela Ciuciumiș, Mariana Pană, Flavius 
Catană, Liviu Ionuț, Marius Amza, Pr. Teodor 
Bulea, Pr. Ionel Bibelea, Paul Soare, Pr. Nicu Urse, 
Ioana Irina, Penelopa Marinaș. Fotografia a fost 
distribuită de Mariana Pană.  

 
O femeie care știe ce înseamnă Paști. Un 

articol al Mirelei Retegan. Apreciat de Tatiana Filip 
(în mod special), Prof. Alina Floriana Tomescu, 
Adina Vasile, Psa. Eufemia Toma, Mariana Pană, 
Rada Stancu, Psa. Maria Rusu.  

 
Sfânta lumină a ajuns la București (27 aprilie 

2019). Transmisie live Trinitas TV. Fila video a fost 
apreciată de Luiza Mușat, Prof. Alina Floriana 
Tomescu, Ionela Elena Safterie, Marinela Mihaela 
Ciuciumiș.  

 
Rugăciunea pe care Patriarhul Ierusalimului a 

rostit-o astăzi, în Sfântul Mormânt al Domnului, ca 
să primească sfânta lumină. Cf.  

https://basilica.ro/rugaciunea-pentru-
primirea-sfintei-lumini-citita-de-patriarhul-
ierusalimului/.  
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Apreciată de Ionela Caplagea, Răzvan Marius, 
Pr. Emil Nuță, Andrei Marius Trifu (a apreciat-o în 
mod special), Mariana Purcea, Pr. Marius Constan- 
tin Dincă, George Georgescu, Pr. Cristian Sandu (a 
apreciat-o în mod special), Pr. Elgad Barbu, Cosmin 
Olinici, Prof. Diana Cucu, Gina Amza, Prof. Nico- 
leta Enculescu, Pr. Mircea Dașa, Iulian Liță, Maria- 
na Pană, Ionela Iuliana Safterie, Rada Stancu, Prof. 
Alina Floriana Tomescu, Liliana Zamfir (apreciată 
în mod special), Mioara Manoilă (apreciată în mod 
special), Iulică Emil Ionescu, Prof. Diana Fotescu 
Daboveanu, Biserica Margareta, Pr. Florin Cazan, 
Pr. Cătălin Lincan. Rugăciunea a fost distribuită de 
Liliana Zamfir și de alte 3 persoane.   

 
Ionela Caplagea: Amin 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Doam- 

nă Ionela, și multă sănătate și bucurie!  
Ionela Caplagea: Vă mulțumesc și vă doresc 

sănătate și împliniri[!]  
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Doamnă Ionela! Numai bine!  
Elgad Barbu a editat un emoticon pentru a ne 

spune că se simte binecuvântat.  
Mariana Pană: Amin.  
Mioara Manoilă: Paști binecuvântat! 
Dorin Octavian Picioruș: Toată binecuvân- 

tarea, Doamnă Mioara! Vă mulțumesc pentru con- 
fesiunile dumneavoastră și pentru tot modul tine- 
resc în care vă manifestați în online! Este profund 
educativ și inspirațional. 

Mioara Manoilă a apreciat în mod special co- 
mentariul meu.  

Mioara Manoilă: Vă mulțumesc! Cu admirație 
și prețuire! Vă doresc numai bine! 
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Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Doamnă Mioara! 

Liliana Zamfir: Amin! Să ne trăiți[,] sfințite pă- 
rinte! 

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, Doam- 
nă Liliana, multă sănătate și pace! 

Liliana Zamfir a apreciat în mod special co- 
mentariul meu.  

 
 
Pentru Părintele Viorel Dincă: „Hristos a 

înviat, Părinte Viorel! La mulți ani, multă sănătate 
și bucurie, iar Dumnezeul mântuirii noastre să vă 
întărească pururea întru slujirea Sa!”.  

Viorel Dincă: Adevărat a înviat, frate Dorin! 
Spor și bucurii în Domnul și preoție mântuitoare! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Părinte Viorel! Numai bine întregii dum- 
neavoastră familii!  

 
Pentru Cosmin Olinici: „Hristos a înviat, Dom- 

nule Cosmin! Vă doresc multă sănătate și putere de 
muncă, și să problematizați întotdeauna la nivel 
online lucrurile în care credeți!”.  

Apreciat de Cosmin Olinici, Oana Olinici.  
Cosmin Olinici: Alese mulțumiri pentru here- 

tisiri și binecuvântări, Părinte. Adevărat a înviat!  
 
Slujba Învierii Domnului (28 aprilie 2019). 

Apreciată de Ionela Elena Safterie.  
 
Evanghelia pascală (28 aprilie 2019). În română 

și latină. Filă video creată de soția mea. A fost 
apreciată de Florin Valeriu Purcea, Mariana Pană 
(care a și distribuit-o), Florin Tudoran, Pr. Teodor 
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Bulea, Luiza Mușat, Ionela Elena Safterie, Pr. Sorin 
Nistor, Mădălin Căzănaru, Dan Peleu, Flavius Ca- 
tană, Marinela Mihaela Ciuciumiș, Prof. Alina 
Floriana Tomescu, Pr. Stelian Oleg Velea, Mariana 
Purcea, Înv. Daniel Valentin Chiriță, Pr. Marian 
Gîșilă, Gina Amza, Marian Ciocan, Pr. Cristian San- 
du, Prof. Diana Cucu, Prof. Cătălin Crîmu (a apre- 
ciat-o în mod special), Marius Amza, Pr. Nicu Urse, 
Penelopa Marinaș, Pr. Emil Nuță, Sebastian Păun, 
Iulică Emil Ionescu.  

 
* 
 

Învierea Domnului, 9. 16, soare, 28 aprilie 2019, 
15 grade, vânt de 26 km/ h, fără precipitații.  

 
Am republicitat predica la Învierea Domnului 

din 2016. Apreciată de Rada Stancu, Mariana Pană, 
Prof. Alina Floriana Tomescu, Georgiana Nuță, Flo- 
rin Tudoran, Pr. Mircea Dașa, Luiza Mușat, Pr. Emil 
Nuță, Iulian Liță, Liliana Zamfir, Ionela Caplagea, 
Pr. Emil Nuță.  

 
Flavius Obeadă: Adevărat a înviat! 
Dorin Octavian Picioruș: Multă sănătate și bu- 

curie, Domnule Flavius! Și vă mulțumesc frumos 
pentru prietenia dumneavoastră! 

Apreciat de Flavius Obeadă.  
Florin Tudoran: Adevărat a înviat!!! 
Dorin Octavian Picioruș: Multă sănătate și îm- 

plinire, Domnule Florin! 
Liliana Zamfir: Adevărat a înviat! 
Dorin Octavian Picioruș: Multă sănătate și 

bucurie, Doamnă Liliana!  
Ionela Caplagea: Amin!  

337



 
Elemente creștine în „Povestea lui Harap-Alb” 

[3]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/28/ele
mente-crestine-in-povestea-lui-harap-alb-3/.  

 
Apreciat de Flavius Obeadă, Prof. Alina Flo- 

riana Tomescu (apreciat în mod special), Gina Am- 
za.  

 
10. 23. Ierusalime, Ierusalime...pacea ta este și 

pacea noastră?! O emisiune TV. Apreciată de Fla- 
vius Obeadă, Luiza Mușat.  

 
Vohodul mic. Filă video a soției mele din 

noaptea de Paști. Apreciată de Psa. Maria Rusu, 
Florin Valeriu Purcea, Ionela Elena Safterie, Pr. 
Stelian Oleg Velea, Mariana Purcea, Pr. Marian 
Gîșilă, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Sebastian Păun, 
Gina Amza, Iulică Emil Ionescu, Gabriel C. Alin, Pr. 
Emanuel Silimon, Prof. Diana Cucu, Pr. Emil Nuță, 
Pr. Cristian Sandu, Mariana Pană, Pr. Florin Anghel, 
Marius Amza, Flavius Catană, Pr. Nicu Urse, Dr. 
Gheorghiță Ciocioi, Rada Stancu.  

 
Vecernia Învierii Domnului (28 aprilie 2019).  
 
Mărturia Patriarhului Diodoros despre sfânta 

lumină. Articol preluat de la Cozmin Movilă141.  A 
fost apreciat de Ionela Elena Safterie.  

 
* 

                                           
141 A se vedea:  
https://www.facebook.com/cozmin.movila.3.  
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29 aprilie 2019, 5. 22, Lunea Luminată, 10 gra- 
de, cer înnorat.  

 
Am republicitat predica din 2015 la Duminica 

a 4-a după Paști. Apreciată de Marian Achim, Ionela 
Elena Safterie, Prof. Diana Cucu, Mariana Pană.  

 
Elemente creștine în „Povestea lui Harap-Alb” 

[4]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/29/ele
mente-crestine-in-povestea-lui-harap-alb-4/.  

 
Apreciat de Florin Valeriu Purcea, Pr. Emil 

Nuță.  
 
Ouăle desenate de Florinela 
 

 
 
Fotografia mea a fost apreciată de Pr. Cristian 

Sandu, Luiza Mușat, Cătălin Bălan, Florin Valeriu 
Purcea, Cristina Andreea (a apreciat-o în mod 
special), Pr. Emil Nuță, Ionela Elena Safterie, Mirela 
Tănase, Sebastian Păun, Claudia Mariana Militaru, 
Felicia Buzală, Liliana Zamfir, Iulian Liță, Flavius 
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Catană, Psa. Maria Rusu (a apreciat-o în mod 
special), Marinela Mihaela Ciuciumiș, Cosmin Oli- 
nici, Florin Ciuciumiș, Mariana Pană, Pr. Emil Nuță, 
Rada Stancu, Mioara Manoilă (a apreciat-o în mod 
special).  

 
Mariana Pană: Paști binecuvântat vă doresc, 

foarte frumoase ouăle... 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 

nă Mariana! Vă mulțumesc frumos pentru apre- 
ciere! Sunt creația unei tinere domnișoare. 

Mioara Manoilă: Ce frumos!  
 
Vecernia, 29 aprilie 2019.  
 
Predica de azi, 29 aprilie 2019, a PS Galaction 

Stângă. Preluată de la George Georgescu și rostită la 
Mănăstirea Coșoteni. A fost apreciată de George 
Georgescu, Luiza Mușat, Pr. Emil Nuță.  

 
* 
 

9. 00, Marțea Mare, 30 aprilie 2019, soare, 16 
grade.  

 
Hristos a înviat! Am republicitat un text pascal 

din 30 aprilie 2016. A fost apreciat de Mariana Pană, 
Ionela Elena Safterie, Florin Valeriu Purcea.  

 
Ionela Elena Safterie: Adevărat a înviat! 
 
Dumnezeiasca Liturghie, 30 aprilie 2019.  
 
Epistola către Evrei, cap. 13, cf. BYZ:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/30
/epistola-catre-evrei-cap-13-cf-byz/. A fost apreciat 
de Pr. Emil Nuță.  

 
Am republicitat predica din 2014 la pomenirea 

Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu, Părintele 
nostru. A fost apreciată de Sebastian Păun, Ionela 
Elena Safterie, Florin Valeriu Purcea, Gina Amza, 
Mariana Pană.  

 
14. 16: Pentru Petruța Pîrvan la împlinirea 

vârstei de 60 de ani: La mulți ani, Doamnă Petruța, 
și multă sănătate și bucurie! Dumnezeu să vă întă- 
rească în toate zilele, pentru ca să faceți lucruri 
bune și mântuitoare în Biserica Sa!    

Petruța Pîrvan a apreciat urarea mea.  
Petruța Pîrvan: Mulțumesc din suflet p[en]- 

tr[u] urări! Doamne ajută! 
 
Vecernia, 30 aprilie 2019. Apreciată de Flavius 

Obeadă, Pr. Elgad Barbu.  
 
Facebook 8. Transmisie live a lui Mark Zucker- 

berg.  
 

* 
 

8. 29, Miercurea Luminată, 1 mai 2019, cer 
parțial înnorat, 13 grade.  

 
8. 35: Pentru Psa. Aura Păunică, la împlinirea 

vârstei de 46 de ani: „La mulți ani, Doamnă Preo- 
teasă Aura, multă sănătate și bucurie, putere de 
muncă și împlinire în tot ceea ce faceți! Dumnezeu 
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să vă acopere și să vă păzească în toate zilele vieții 
dumneavoastră!”.  

Aura Păunică a apreciat urarea mea.  
Aura Păunică: Vă mulțumesc pentru frumoasa 

urare. 
 
Am republicitat predica la Duminica a 3-a 

după Paști din 2017, apoi Predică despre diverse 
locuri scripturale și patristice [4]. Predica din 2017 a 
fost apreciată de Pr. Emil Nuță, Sebastian Păun, iar 
a 4-a predică la diverse locuri de Pr. Emil Nuță, Prof. 
Alina Floriana Tomescu, Sebastian Păun, Psa. Maria 
Rusu.  

 
Predică la Izvorul cel purtător de viață [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/01

/predica-la-izvorul-cel-purtator-de-viata-2019/.  
 
Apreciată de Pr. Sandu Gheorghiță, Cosmin 

Olinici, Prof. Alina Floriana Tomescu.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 1 mai 2019. Apreciată 

de Geanina Florentina Crăciun.  
 
Vecernia, 1 mai 2019. Apreciată de Geanina 

Florentina Crăciun.  
 
Poemul despre rugăciunea la mormântul Sfân- 

tului Ilie văzătorul de Dumnezeu. A fost apreciat de 
Marian Achim, Psa. Maria Rusu, Liliana Zamfir, 
Mioara Manoilă (cvare l-a apreciat în mod aparte), 
Pr. Emil Nuță, Psa. Eufemia Toma, Prof. Alina 
Floriana Tomescu, Ionela Elena Safterie, Mariana 
Pană, Pr. Teodor Bulea, Pr. Ștefan Gheorghicescu.  

 

342

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/01/predica-la-izvorul-cel-purtator-de-viata-2019/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/01/predica-la-izvorul-cel-purtator-de-viata-2019/


Liliana Zamfir: Hristos a înviat! 
Dorin Octavian Picioruș: Adevărat a înviat, 

Doamnă Liliana, și ne învie pe noi mereu din păca- 
tele și tristețile noastre! 

Liliana Zamfir a apreciat comentariul meu.  
 
Poemul despre femeia care înțelege că trebuie 

să redevină ea însăși. A fost apreciat de Mioara 
Manoilă (care l-a apreciat în mod aparte), Pr. Emil 
Nuță, Prof. Alina Floriana Tomescu, Ionela Elena 
Safterie.  

 
Când Biserica se reîntoarce. Un articol scris de 

Beatrice Mariana Orbeșteanu. A fost apreciat de 
Prof. Beatrice Mariana Orbeșteanu, Psa. Eufemia 
Toma, Adriana Georgeta.  

 
* 
 

7. 30, Joia Luminată, 12 grade, soare, 2 mai 
2019.  

 
Am republicitat Praedicationes (vol. 14). Și a 

fost apreciată de Psa. Eufemia Toma, Pr. Emanuel 
Silimon, Flavius Obeadă, Mariana Pană.  

 
Eufemia Toma: Hristos a înviat! Mulțumesc 

pentru dragostea cu care împărtășiți frumusețea 
Ortodoxiei! 

Dorin Octavian Picioruș: Adevărat a înviat, 
Doamnă Preoteasă Eufemia! Vă mulțumesc frumos 
pentru prietenia cu care vă bucurați de scrisul meu! 

 
Predica la 14 ani de la adormirea Fericitului Ilie 

văzătorul de Dumnezeu [4 mai 2019]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/02
/predica-la-14-ani-de-la-adormirea-fericitului-ilie-
vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-2019/.  

 
Apreciată de Ionela Elena Safterie, Prof. Alina 

Floriana Tomescu, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Pr. 
Ionel Bibelea, Pr. Costel Netu, Mioara Manoilă, 
Sorin Stelian Torop, Pr. Ștefan Gheorghicescu.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Până îl vom găsi pe 

iconarul duhovnicesc care să picteze Sfânta sa Icoa- 
nă, singurul chip la bătrânețe e acesta: 

 

 
 

Pentru Gherghina Geabou, la împlinirea 
vârstei de 64 de ani: La mulți ani, Doamnă Gher- 
ghina, multă sănătate și bucurie, putere de muncă 
și înțelepciune! Dumnezeu să vă poarte de grijă și 
să vă ajute întru toate! 

Gherghina Geabou: Vă mulțumesc pentru 
urări, multă sănătate.  

 
Pentru Înv. Daniel Valentin Chiriță, la îm- 

plinirea vârstei de 50 de ani: La mulți ani, Domnule 
Daniel, multă sănătate și putere de muncă, 
împlinire și echilibru în tot ceea ce faceți! Dum- 
nezeu să vă bucure și să vă lumineze în toate zilele 
vieții dumneavoastră!  
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Mormântul Pr. Prof. Gheorghe Marinescu 
 

 
 

 
Fotografie apreciată de Mariana Pană, Pr. 

Sandu Cristian Celeapcă, Pr. Emil Nuță, Prof. 
Bogdan Marinescu, Pr. Costel Netu, George Geor- 
gescu, Sorin Stelian Torop, Pr. Nicu Urse, Pr. Mircea 
Dașa, Pr. Marian Marius Drăgoi, Pr. Teodor Bulea, 
Cosmin Olinici, Emil Alin Manda, Pr. Paul Marius 
Ciocan.  

 
Marius Constantin Dincă: Dumnezeu să-l 

odihnească! 
Costel Netu: Dumnezeu să îl odihnească!  
Viorel Dincă: Dumnezeu să-l odihnească! 
Sorin Stelian Torop: Dumnezeu să-l odih- 

nească! 
Cristian Sandu: Dumnezeu sa-l odihnească! 
Berney Foley: Memory Eternal[!] 
Mioara Manoilă: Pace veșnică! 
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Teodor Bulea: Dumnezeu să îl odihnească în 
pace! 

 
 

 
 
Noua Biserică de la Suhaia. Mulțumiri pentru 

primire și ospătare! 
 
Articol apreciat de Liviu Ionuț, Pr. Sandu 

Cristian Celeapcă, Pr. Marian Gîșilă, Luiza Mușat, 
George Georgescu, Ionela Elena Safterie, Alexandra 
Gaciu, Gherghina Geabou, Ionela Caplagea, Prof. 
Diana Cucu, Pr. Mircea Dașa, Mariana Pană, Geor- 
giana Nuță, Pr. Teodor Bulea, Pr. Iulian Davidoaia, 
Pr. Ionel Bibelea, Pr. Ștefan Gheorghicescu, Geani- 
na Florentina Crăciun.  

 
Vecernia, 2 mai 2019. Apreciată de Geanina 

Florentina Crăciun.  
 
16. 37: Călătorind spre Emausul dezlegărilor 

(vol. 1):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/02

/calatorind-spre-emausul-dezlegarilor-vol-1/.  
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Apreciată de Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Pr. 
Marian Gîșilă, Pr. Emil Nuță, Pr. Costel Netu, Pr. 
Emanuel Silimon, Pr. Cristian Sandu, Pr. Florin 
Anghel, Pr. Elgad Barbu, Pr. Cătălin Ionel, Iulică 
Emil Ionescu (și a redistribuit articolul), Pr. Nicu 
Urse, Pr. Emilian Trică, Prof. Diana Fotescu Dabo- 
veanu, Iulică Emil Ionescu, Pr. Sorin Nistor, Biserica 
Margareta, Pr. Dragoș Mazilu, Mariana Pană, Pr. 
Teodor Bulea, Cezar Marksteiner-Ungureanu, Pr. 
Lucian Ciudin și Psa. Victoria Ciudin142, Pr. Ștefan 
Gheorghicescu, Pr. Sandu Gheorghiță, Sorin Stelian 
Torop, Florin Valeriu Purcea, Prof. Diana Cucu, 
Liliana Alina Frunzulică.  

 
Biserica Margareta și Florin Nicula au distri- 

buit articolul în după amiaza zilei de 3 mai 2019. 
Distribuirea lui Iulică Emil Ionescu a fost apreciată 
de Pr. Emanuel Silimon, cea a Bisericii Margareta a 
fost apreciată de Pr. Emil Nuță, Florin Valeriu 
Purcea, Pr. Anișor Pană, Pr. Emil Nuță, Pr. Sandu 
Cristian Celeapcă, Răzvan Popescu, Pr. Sorin Voicu, 
cea a lui Florin Nicula (absolvent al Seminarului de 
la Turnu Măgurele) a fost apreciată de Claudiu 
Porojan, Pr. Anișor Pană, Alin Chivu, Florentina 
Nicula, Ana Lupu, Petrică Marinică, Iulian Ioniță.   

Emil Alin Manda, la preluarea lui Florin 
Nicula, a scris cu referire la Părintele Marin Ciulei: 
Cu smerenie o spun...[este] cel mai bun teolog de pe 
valea Dunării.   

Serviciul Colportaj al Patriarhiei Române a 
distribuit articolul în dimineața zilei de 4 mai 2019 
și a fost apreciat de Mădălina Gabriela Alexandru și 
Dorina Mîndru.  

                                           
142 A se vedea:  
https://www.facebook.com/Victorita2013.  
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Marius Constantin Dincă: Și eu l-am perceput 
la fel pe părintele director în urmă cu 25 de ani! 
Parcurgând ceea ce ați consemnat, am realizat cât 
de proaspete sunt în memoria mea cuvintele de 
odinioară! Doar "haina" de acum le împrospătează, 
dar miezul este la fel de dulce! Smerită plecăciune 
pentru truda scrisului! 

Pr. Cristian Sandu a apreciat comentariul său.  
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Părinte Marius! Multă bucurie și împlinire în 
tot ceea ce faceți!  

Sorin Voicu: Un om exemplar! Un teolog desă- 
vârșit! Rar întâlnești un om cu asemenea cultură. 
Am fost privilegiat că am avut un asemenea preot 
profesor la seminarul nostru. Dumnezeu sa îi dea 
sanatate[,] iar din partea mea recunoștință veșnică. 
Întru mulți ani fericiți[,] părinte director! Preot 
Voicu Sorin[,] Alexandria. Promoția 2003. 

Ștefan Gheorghicescu: Am citit tot ce am găsit 
scris în această amplă postare pe care am apreciat-
o...însă o întrebare: este bine ca preotul să fie scos 
la pensie la vârsta de 65 de ani?!? Eu cred că un 
preot de la vârsta de 50 de ani îl consider "copt", 
împlinit în tot ceea ce înseamnă misiune preo- 
țească...sunt și rămân multe aspecte de discu- 
tat...m-am obișnuit cu idea de preot pensionar. Să 
auzim numai de bine. 

Dorin Octavian Picioruș: La 65 de ani...din 
cauza legislației muncii și pentru că sunt mulți 
candidați la Preoție. Însă, e adevărat, Părinte Ștefan, 
că experiența pastorală nu poate fi înlocuită cu 
nimic și că unele persoane pot foarte bine să slu- 
jească și la 60-70 de ani. Dar nu mai pot fi atât de 
abile pentru tot ceea ce înseamnă administrație și 
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pastorație intensivă. Vă mulțumesc frumos pentru 
dorința de a dialoga cu mine! Numai bine! 

 

 
 

Am tehnoredactat cartea de față, i-am făcut 
corectura de text, i-am scris notele de subsol și 
prefața care urmează. 

 
* 

 
Împărtășirea Cuvântului prin cuvinte 

sau lecția de comunicare 
 
 
Eu a trebuit să ascult predicile, să le dezbrac 

de veșmântul lor auditiv și să le opresc în cuvinte. 
Pentru că această carte a fost, mai întâi de toate, o 
bibliotecă de file audio, pe care le-am editat în scris. 
Părintele Profesor Marin Ciulei a scris această carte 
predicând, vorbind comunității parohiale, iar eu, 
îngrijindu-mă de posteritatea comunicării directe, 
am transformat uitarea clipei în neuitarea literelor. 

Însă, în comparație cu cititorul care nu îl aude 
pe predicator, eu am glasul său în urechea sufletului 
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meu, de la orele de predicare față de mine. Am 
glasul său pe care l-am întrupat în cuvinte. Căci 
atunci când asculți audio pe cineva, simți că el 
vorbește doar pentru tine. Iar când traduci glasul 
predicatorului, tu rămâi cu impresia profundă a 
personalității sale, pe când foaia de hârtie sau foaia 
electronică păstrează numai în parte reverberațiile 
pe care el ți le produce. 

Și astfel, pentru memoria istoriei, cartea sal- 
vează trupul comunicării, trupul păstrează în el 
sufletul ei, dar cititorul pierde vocea predicatorului. 
Pentru că vocea predicatorului nu poate fi cuprinsă 
în carte, în cartea scrisă, deoarece cuvântul se 
oprește numai la sine. 

Predicatorul din această carte consideră că 
paginile următoare sunt cântecul lebedei. Că aceste 
cuvinte sunt testamentare, pentru că ele sunt un 
rezumat al activității sale predicatoriale de câteva 
decenii. Predicile au fost înregistrate între 2016-2018 
și ele sunt un dialog viu cu Tradiția Bisericii și cu 
prezentul ei. Un dialog viu, purtat în fața comu- 
nității liturgice a Bisericii, prin care își asumă în 
mod realist viața cotidiană. 

Pentru că Părintele Marin, predicatorul nos- 
tru, își înțelege minutele de predicare ca pe niște 
lecții de comunicare abisală cu enoriașii săi, în- 
vățându-i să vadă dincolo de litere și să aibă curajul 
întrupării sensurilor duhovnicești în viața lor. În 
fiecare Evanghelie discutată, dumnealui trece de la 
text la înțelesul duhovnicesc al mesajului evan- 
ghelic. Pentru că rolul predicatorului ortodox e 
acela de a fi o punte de legătură între credincioși și 
înțelesurile tainice ale textelor Bisericii. 

Acum 25 de ani, când l-am auzit prima oară 
predicând, Directorul Seminarului Teologic din 
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Turnu Măgurele predica puțin mai detașat, aristo- 
cratic, făcând paradă de erudiție teologică. Sau cel 
puțin eu astfel îl percepeam din postura mea de elev 
seminarist. Punea accent pe oratorie și pe sinteze 
teologice, fără intrări brutale în realitate. Pe atunci 
aveam nevoie de oameni care să ardă la intensitatea 
adolescenței mele și care să mă facă să cred că 
înțeleg viața, viața de zi cu zi a Bisericii și a societății 
în care trăiam. 

De aceea, Părintele Profesor Marin Ciulei nu 
era pe aceeași lungime de undă cu adolescența mea. 
El era în lumea lui și eu în lumea mea. Însă, 
reîntâlnindu-mă după 23 de ani cu predica sa, în 
mod surprinzător mi-am dat seama că ne-am reîn- 
tâlnit cu adevărat. Și nu la suprafață, ci în adâncime. 
Și în această adâncime a adevărului, noi doi suntem 
prieteni de conștiință. 

Pentru că predicatorul nostru este, în mod 
evident, altul. Unul brăzdat de tot felul de dureri, 
de regrete, de neîmpliniri și care își asumă, în mod 
deschis, pocăința pentru timpul mâncat de munca 
la Protoierie și la Seminar, care putea fi valorificat 
teologic. Căci i-ar fi plăcut să scrie mai mult, să facă 
altceva, mult mai durabil, cu timpul său personal. 

Însă ca tată, ca bunic, aflat acum în pragul 
pensionării, cu o experiență vastă de viață, bucu- 
rându-se de împlinirile familiale și ale carierei sale 
preoțești și profesorale, Părintele Profesor Marin 
Ciulei nu e un om pesimist, ci un om pozitiv, cu 
tonus molipsitor, făcându-te să te simți bine în 
compania sa. Pentru că vorbește din ce în ce mai 
deschis, mai paternal, cu conștiința că adevărul ne 
zidește și ne ține de cald și că oamenii rămân 
frumoși în memorie numai în măsura în care se 
dăruie. În măsura în care se dăruie celorlalți. 
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De aceea, predicile sale sunt tot mai personale, 
sunt un fel de tensiometru al realității, având nerăb- 
darea de a spune tot mai mult. Căci exprimarea 
liberă, îndemnul viu, nevoia de conștientizare a 
importanței cuvintelor Domnului au luat tot mai 
mult locul oratoriei și pedanteriei teologice, și ele 
necesare la timpul potrivit. 

Da, m-am bucurat să moșesc această carte! 
Pentru că mi-a plăcut omul pe care l-am aflat în ea 
și care, adesea, se bucură de realizările mele 
teologice, citindu-mă la nivel online. E printre 
puținii care se exprimă cu entuziasm față de scrisul 
meu teologic, vizavi de care se tace mult și cu păcat. 

De aceea, mâna paternală, întinsă de Părintele 
Profesor față de mine, am înțeles-o la justa ei 
valoare și, în ciuda multor proiecte teologice la care 
lucrez, mi-am luat asceza de a duce la bun sfârșit 
cartea de față. Care e și un omagiu din partea mea, 
o îmbrățișare sinceră și o mulțumire pentru tot ceea 
ce a făcut și face, știut și neștiut de mine, în viața 
mea. 

 
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, 

1 februarie 2019, 
în prima zi cu 13 grade a anului. 

 
* 

 
Pr. Prof. Dr. Marin D. Ciulei 

(Curriculum vitae) 
 
Autorul cărții s-a născut pe 18 septembrie 1954 

în satul Socetu, com. Stejaru, jud. Teleorman, din 
părinții Dumitru (Titiș) și Nicula (Tinculina). 
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Studiile gimnaziale le-a făcut în satul natal, 
Seminarul Teologic din București între anii 1969-
1974, Facultatea de Teologie din București între 
1975-1979, un stadiu de specializare teologică la 
Lucarno, în Elveția, din partea Consiliului Ecumenic 
al Bisericilor de la Geneva, în 1988, iar Doctoratul în 
Teologie l-a făcut la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din București între anii 1994-1998, la 
Catedra de Patrologie și Literatură creștină post-
patristică, unde a obținut titlul de Doctor în 
Teologie. 

Și-a publicat teza doctorală în anul următor, 
ea având titlul: Învățătura despre suflet și trup în 
antropologia patristică a secolului al IV-lea, tipărită 
cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop 
Galaction Stângă, Episcopul Alexandriei și Teleor- 
manului și cu un cuvânt înainte de Pr. Prof. Univ. 
Dr. Ștefan C. Alexe (conducătorul Tezei de Docto- 
rat), Ed. Sirona, Alexandria, 1999, 399 p. 

A fost hirotonit Preot de către Preafericitul 
Părinte Iustin Moisescu în anul 1977, a slujit ca 
Preot Paroh al Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae din 
Socetu, apoi, prin transfer, ca Preot Paroh al 
Catedralei Sfântul Haralambie din Turnu Măgurele 
între 1985-2019 și ca Protoiereu al Protoieriei Turnu 
Măgurele între 1985-2019, primind distincțiile de 
Iconom stavrofor și Crucea patriarhală de la Prea- 
sfințitul Părinte Nifon Mihăiță și de la Preafericitul 
Părinte Teoctist Arăpașu în anii 1987 și 1988. 

A fondat Seminarul Teologic de la Turnu Mă- 
gurele în anul 1990. 

Ca Profesor gradul I (1991-2016), Director al 
Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Calinic Cer- 
nicanul din Turnu Măgurele (1991-2016) și Director 
adjunct al Colegiului Național Unirea (2016-2019), 
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autorul a urmat cursuri psiho-pedagogice și diverse 
cursuri teologico-didactice de perfecționare.  

În 2011 a primit certificatele de Metodist, 
Mentor, Formator și Evaluator de competențe profe- 
sionale. Între 1995-2014 a urmat diverse cursuri de 
formare didactică și managerială, iar în 2012 a 
primit Certificat ECDL complet.  

Între 2000-2019 a fost vicepreședinte al 
colegiului de redacție al revistei Credința Ortodoxă, 
între 1996-2000 Consilier cultural al Episcopiei 
Alexandriei și Teleormanului, între 1996-2016 a fost 
Raportor și Președinte al Comisiei Bisericești din 
Adunarea Națională Bisericească, a primit Gradație 
de merit între 2008-2019, între 2000-2012 a fost 
Evaluator național la Olimpiadele de Religie, în 
2007 a primit Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa a II-
a, între 2002-2012 a fost Metodist la Religie al ISJ TR, 
în 2011 a fost membru în consiliul consultativ al ISJ 
– Religie, în 2002 a fost Evaluator național pentru 
manualul de Religie. 

În 2011, autorul a fost Facilitator în prevenirea 
abandonului școlar (program POSDRU), în 2014 a 
devenit Mediator social și a studiat Management 
strategic, Management operațional, Management 
financiar, Managementul resurselor umane, Mana- 
gementul calității, Marketing educațional. 

Printre cărțile și articolele publicate ale auto- 
rului se află și acestea: Căderea Constantinopolului 
și soarta Patriarhatului după acest eveniment, 
București, 1979, 199 p., care este Teza de Licență, 
făcută sub îndrumarea Acad. Prof. Dr. Emilian 
Popescu; Antropologia Sfântului Grigorie de Nyssa 
în Glasul Adevărului, nr. I (1996), nr. 1, 12 p.; 
Expunerea succintă a antropologiei patristice din 
primele trei secole în rev. BO CXVI (1998), nr. 1-6, 15 
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p.; Învățătura despre om la Sfântul Vasile cel Mare 
în rev. BOR CXVII (1991), nr. 7-12, p. 358-367; 
Învățătura despre om la Sfântul Ioan Gură de Aur în 
rev. BOR CXVI (1991), nr. 7-12, p. 367-400; 
Învățătura despre om la Sfântul Maxim Mărturisito- 
rul în rev. Biserica Ortodoxă [BO] (revista Sfintei 
Episcopii a Alexandriei și Teleormanului), anul I, 
nr. 1, 1991, p. 81-104; Învățătura despre om la Sfântul 
Vasile cel Mare, în rev. BO II (2000), nr. 2, p. 2-66; 
Concepția antropologică a Fericitului Augustin în 
rev. BO II (2000), nr. 2, p. 17-61; Catedrala Sfântul 
Haralambie (la 100 de ani de la punerea pietrei de 
temelie) în rev. BO II (2000), nr. 2, p. 186-197; 
Împlinirea a cinci ani de la înființarea Episcopiei 
Alexandriei și Teleormanului în rev. BO III (2001), p. 
186-197; Antropologia Sfântului Atanasie cel Mare în 
rev. BO IV (2002), nr. 1, p. 106-124; Probleme spe- 
cifice și perspective în învățământul teologic 
preuniversitar în rev. BO IV (2002), nr. 2, p. 11-56; 
Cunoașterea omului după antropologia Sfântului 
Grigorie de Nyssa în rev. BO IV (2002), nr. 2, p. 11-
56; Acad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae (1903-
2003). Smerit prinos de recunoștință, Ed. Biserica 
Ortodoxa, Alexandria, 2003, 40 p.; Despre demnita- 
tea episcopală sau de la arhiereul anului aceluia 
înspre Hristos, Arhiereul cel veșnic în vol. Pagini de 
istorie bisericească teleormăneană (1996-2006), Ed. 
Cartea Ortodoxă, București, 2006, p. 211-285; Locul 
și misiunea Episcopului în Biserica Ortodoxă, Ed. 
Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2007, 155 p.; Catedrala 
Sfântul Haralambie din Turnu Măgurele, Ed. Tipoa- 
lex, Alexandria, 2007, 30 p. 

Cunoaște limbile franceză, germană, greacă 
veche și latină, limba sa maternă fiind limba ro- 
mână. Are experiență oratorică și de mediere a 
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conflictelor, experiență pastoral-misionară și de 
management, a susținut numeroase referate și ex- 
puneri teologice și didactice, fiind un om al sintezei 
și al vorbirii elevate. Are vocația de lider, gândire 
strategică și capacitatea de a realiza planuri de 
acțiune, știind să lucreze în echipă și să delege 
sarcini. 

Este tatăl a trei copii: Camelia Tatiana, Cristian 
Viorel și Anca Gabriela, fiind căsătorit din anul 1977 
cu Doamna Elena Ciulei, fostă Petrică. 

E pasionat de apicultură de 38 de ani, având o 
stupină de elită, acreditată bio. 

Crezul său în viață este acela de a împărtăși 
bucuriile credinței prin cuvânt și faptă, în conlu- 
crare cu dumnezeiescul har al Preoției, slujind lui 
Dumnezeu și oamenilor, precum și bisericii de-
acasă (așa cum numea familia Sfântul Ioan Gură de 
Aur), pentru toată viața, până ce va fi [Ps. 103, 34]. 

 
* 
 

Confesiune la vârsta retractărilor 
 
 
Nimeni nu se îndoiește de faptul că viața 

omului este o călătorie [II Tim. 4, 7]. La început 
„clocotind” de entuziasmul doririlor specifice 
viitorului aflat înainte și apoi de nostalgiile văzute 
mult mai limpede prin lentila senectuții și a 
privirilor peste umăr (înapoi). 

Cum orice călătorie are bucuriile și tristețile ei, 
dar și un punct terminus (ad quem), viața creștină 
trebuie să dobândească acest punct terminus în 
comuniunea veșnică cu Dumnezeu. Căci El, prin 
Fiul înomenit, este adevărata Cale, Adevărul și Viața 
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[In. 14, 6], în mirajul și fantasmagoriile frumuseților 
lumii văzute, dar trecătoare. 

Așa după cum spunea Părintele Dumitru Stă- 
niloae, nimeni nu călătorește spre niciunde. „Nodul 
gordian” al enigmelor și al necunoscutelor de orice 
fel, fie rațional, fie teologic, este dezlegat de unii 
mai mult sau mai puțin, iar de alții deloc. 

Noi, credincioșii, cu credință, nădejde și dra- 
goste străbatem cărările vieții, având un itinerar 
spiritual, providențial și precis, trasat de Fiul lui 
Dumnezeu Cel răstignit și înviat. Dar lumina cea 
adevărată și primirea Duhului Celui ceresc al 
cunoașterii și al trăirii teologice, atât atunci, cât și 
acum, dar și veșnic, se dobândește, prin descoperire 
evanghelică, la frângerea Pâinii [Lc. 24, 30-31]. Iar 
Pâinea este Cuvântul Tatălui, Care Se frânge pe Sine 
și Se împarte tuturor prin puterea Duhului Sfânt, în 
trupul Său cel răstignit și înviat, extins peste vea- 
curi, care este Biserica (Părintele Dumitru Stăni- 
loae). 

Căci doar sprijiniți de stâlpul și temelia 
adevărului [I Tim. 3, 15], hrăniți cu „medicamentul 
nemuririi” (Sfântul Ignatie Teoforul) și gustând și 
văzând cât de bun este Domnul [Ps. 33, 8], Părintele 
veacului ce va să fie [Is. 9, 5], putem privi drept, ca 
prin oglindă [I Cor. 13, 12], frumusețea, lumina și 
căldura călătoriei spre Emausul dezlegărilor, unde 
vom avea privirea față către față [I Cor. 13, 12]. 

Tot atât de adevărat este și faptul că în orice 
călătorie avem nevoie de un ghid. Cu atât mai mult 
în această călătorie, în cea spirituală. De aceea, timp 
de 42 de ani de Preoție, având ca vademecum 
sacerdotal vocația învățătorească, sfințitoare și 
călăuzitoare pe calea mântuirii a celor credincioși, 
am încercat, cu smerenie, să lucrez în „țarina 
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cumințeniei” (PS Ioan Mihălțan) sufletului crești- 
nesc și să semăn cuvintele vieții celei veșnice [In. 6, 
68]. 

Modestele trasee spirituale pe care le aveți 
acum în fața dumneavoastră, sperăm să depășească 
litera care nu dă viață și să insufle dorința 
dobândirii Duhului vivificator [II Cor. 3, 6]. Acesta 
e de fapt motivul pentru care, la propunerea mai 
multor Frați Preoți, a unor credincioși și credin- 
cioase, în mod special a patru distinse Fiice du- 
hovnicești (Doamnele Florentina Bulmez, Carmen 
Răceală, Ecaterina Ciucu și Gabriela Marinaș), am 
acceptat transpunerea în scris a unor predici ne- 
pregătite pentru publicare, iar unele dintre ele în- 
registrate chiar de dumnealor. 

În Sfânta noastră Ortodoxie, întâlnirea cu 
Scriptura este întâlnirea cu o Persoană, spre deo- 
sebire de mozaism (Tora) sau mahomedanism (Co- 
ranul). Persoana Mântuitorului Hristos descoperă, 
în întâlnirea cu El, taina lui Dumnezeu lucrând în 
om, prin iubire Sa milostivă și smerită. Căci El este 
trăit ca Paștele nostru, ca trecerea noastră împreună 
cu El prin toate cărările întortocheate ale vieții.  

În persoana Lui, dumnezeirea se unește cu 
umanitatea, în așa fel încât umanitatea împărtă- 
șește oamenilor slava dumnezeirii Sale. Și aceasta 
numai prin întâlnirea personală cu oamenii. 

La o astfel de întâlnire cheamă, cu frățească 
dragoste, și cartea de față, după modelul celor doi 
Ucenici, Luca și Cleopa, în drum spre Emausul 
încredințărilor mântuitoare [Lc. 24, 13-32], cum a 
încercat să sugereze și titlul acesteia. 

Tocmai de aceea predicile de față nu sunt 
stilizate pentru a fi publicate. Ci ele au fost rostite 
în dorința de a fi trăite, la un nivel acceptabil 
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diverselor categorii de ascultători și iată, acum, și a 
eventualilor cititori. Și pentru că m-am confesat la 
vremea în care, parafrazându-l pe Fericitul Augus- 
tin, trebuie să și retractăm, îmi fac o sinceră datorie 
de conștiință, exprimându-mi gratitudinea și euha- 
ristia greu de pus în cuvinte față de PC Părinte 
Doctor Dorin Octavian Picioruș pentru efortul de a 
tehnoredacta aceste raze din lumina lui Hristos, 
dăruindu-le permanenței literei prin tipărire. 

Nu uităm, și o spun cu prețuire, nici sprijinul 
profesional IT al Domnului Profesor Titi Răceală, 
arătându-ne astfel recunoștința față de toți cei care 
au contribuit la realizarea acestui smerit florilegiu 
predicatorial. 

Prin urmare, acest buchet de învățături du- 
hovnicești este un dar cordial și un prinos de 
recunoștință, oferit mai întâi iubiților credincioși ai 
Catedralei Sfântul Haralambie. Deoarece, împreună 
cu ei, am escaladat timp de 36 de ani muntele 
personal al „schimbării la față”, cu dorința și 
credința, că „În țara lui Lerui-Ler/ Năzuiesc un colț 
de cer,/ De-oi găsi, de n-oi găsi,/ Singur [știe] Lerui-
Ler”[1], după călătoria firească în trecătoarea viață 
pământească. 

Așadar, nădăjduiesc ca frumusețea – despre 
care Fericitul Augustin, în opera sa, spunea că există 
ontologic (ființial) – să nu fie descoperită prea 
târziu nici de noi și nici de fiecare cititor, care 
poposește cu ochii inimii pe paginile acestei cărți. 
Iar conștientizând trecutul, să nu uităm că mâinele 
se construiește acum. 

 
       Pr. Prof. Dr. Marin Ciulei, 

      26 februarie 2019. 

 

359

https://www.teologiepentruazi.ro/#_ftn1


[1] Ultimele versuri din poemul În țara lui 
Lerui-Ler al lui Nichifor Crainic. Transformat în 
cântec folk de Mircea Vintilă și orchestrat de Vlady 
Cnejevici. 

 
Acatistul Maicii Domnului „Izvorul tămădui- 

rii”. A fost apreciat de Pr. Ioan Florea, Flavius 
Obeadă, Geanina Florentina Crăciun.  

 
Slujba Privegherii pentru Sfântul Cuvios Iro- 

dion, 2 mai 2019. Apreciată de Cosmin Olinici.  
 
* 
 

3 mai 2019, Vinerea Luminată, 4. 22, cer senin, 
cu perioade noroase, 11 grade, vânt de 11 km/ h.  

 
Am republicitat o predică în engleză din 2014 

și predicile din 2015 și 2018 la pomenirea Sfântului 
Ilie văzătorul de Dumnezeu.   

 
Predica din 2018 la Sfântul Ilie a fost apreciată 

de Ionela Elena Safterie, Sorin Stelian Torop, 
Flavius Obeadă, pe când predica din 2015 a fost 
apreciată de Pr. Emil Nuță, Pr. Sandu Cristian Ce- 
leapcă, Psa. Eufemia Toma, Florin Valeriu Purcea, 
Prof. Diana Cucu. Predica în engleză la Sfintele 
Femei Mironosițe a fost apreciată de Berney Foley, 
Pr. Emil Nuță, Pr. Mircea Dașa, Pr. Elgad Barbu.  

 
Studii de istorie și de spiritualitate creștină 

[III. 5]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/03

/studii-de-istorie-si-de-spiritualitate-crestina-iii-
5/.  
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Apreciat de Berney Foley, Pr. Emil Nuță, Fla- 

vius Obeadă, Geanina Florentina Crăciun.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 3 mai 2019. Apreciată 

de Ionela Elena Safterie, Pr. Emil Nuță, Flavius 
Obeadă, Prof. Alina Floriana Tomescu, Pr. Ștefan 
Gheorghicescu.   

 
Vecernia, 3 mai 2019. Apreciată de Flavius 

Obeadă, Geanina Florentina Crăciun.  
 

* 
 

Sâmbăta Luminată, 7. 23, 4 mai 2019, la 
pomenirea de 14 ani a Sfântului Ilie văzătorul de 
Dumnezeu. Cer parțial înnorat, 13 grade, vânt de 6 
km/ h, fără precipitații.  

 
Predică la Duminica a II-a după Paști [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/04

/predica-la-duminica-a-ii-a-dupa-pasti-2019/.  
 
Apreciată de Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Pr. 

Emil Nuță, Geanina Florentina Crăciun, Pr. Mircea 
Dașa.   

 
Dumnezeiasca Liturghie, 4 mai 2019. Apre- 

ciată de Ana Maria Popa, Pr. Emil Nuță, Geanina 
Florentina Crăciun.  

 
Vecernia, 4 mai 2019. Apreciată de Sebastian 

Păun.  
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Am scris trei comentarii in live, pe canalul de 
Facebook al Trinitas TV, la Vecernia de astăzi:   

1. Aceasta e teologia Bisericii! Pe care Teologii 
lui Dumnezeu au transformat-o în cântări, tocmai 
pentru ca să fie cunoscută de toată lumea. 

2. Iar cultul Bisericii noastre e doxologic, 
pentru că starea în fața lui Dumnezeu ne impune să 
Îl lăudam pe Dumnezeu cu toată evlavia. 

3. De ce se roagă Biserica pentru tot felul de 
lucruri practice? Pentru că ea e atentă la toate 
nevoile noastre reale. Căci și Dumnezeu e atent la 
toate nevoile noastre presante, neapărate. 

 
Poemul despre baba nevorbită. A fost apreciat 

de Ionela Elena Safterie, George Georgescu, Flavius 
Obeadă, Pr. Mircea Dașa, Liliana Alina Frunzulică.   

 
19. 16, pentru Mioara Manoilă: Sfârșitul unei 

iubiri are loc când unul din cei doi începe să pri- 
vească în altă parte și nu la celălalt.  

Mioara Manoilă a apreciat comentariul meu.  
Mioara Manoilă: mulțumesc de vizită! O seară 

frumoasă vă doresc! 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 

nă Mioara! Îmi place să mă bucur de adevăruri îm- 
preună cu dumneavoastră. 

Mioara Manoilă: Mulțumesc mult, cu același 
sentiment!  

 
19. 21, pentru George Georgescu: Steagul ro- 

mânesc nu flutură decât în inima noastră. Oriunde 
l-am duce, el se simte la fel de străin ca și noi.  

George Georgescu a apreciat comentariul meu 
după două minute.  
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* 
 

5 mai 2019, Duminica Sfântului Apostol To- 
mas, 5. 11, 13 grade, cer parțial noros, vânt de 10 km/ 
h.  

 
Am republicitat predica la Izvorul cel purtător 

de viață din 2016. A fost apreciată de Prof. Alina 
Floriana Tomescu, Ionela Elena Safterie, Pr. Emil 
Nuță, Flavius Obeadă, Sebastian Păun, Psa. Maria 
Rusu, Prof. Diana Cucu, Mariana Pană, Berney Fo- 
ley, Pr. Mircea Dașa.  

 
Elemente creștine în „Povestea lui Harap-Alb” 

[5]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/05/ele
mente-crestine-in-povestea-lui-harap-alb-5/.  

 
Apreciat de Flavius Obeadă, Prof. Alina Flo- 

riana Tomescu, Cosmin Olinici, Prof. Nicoleta En- 
culescu, Gina Amza, Sebastian Păun, Psa. Eufemia 
Toma, Mioara Manoilă (l-a apreciat în mod special), 
Ionela Caplagea, Pr. Emil Nuță, Geanina Florentina 
Crăciun, Mariana Pană, Pr. Mircea Dașa, Liliana Ali- 
na Frunzulică.  

 
Mioara Manoilă: Pentru mine, de mare folos! 

Mulțumesc! 
Dorin Octavian Picioruș: Doamna Preoteasă, 

autoarea articolului, vă mulțumește mult! Și are în 
plan o întreagă istorie ortodoxă a literaturii române. 

Comentariul meu a fost apreciat în mod spe- 
cial de Mioara Manoilă.  

Mioara Manoilă: Mulțumesc, cu respect! 
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Vecernia, 5 mai 2019. Apreciată de Flavius 
Obeadă, Geanina Florentina Crăciun, Pr. Emil Nuță.  

Comentariul pe care l-am scris in live la fila 
Vecerniei: „Ne împrietenim cu Sfinții lui Dumnezeu 
prin cunoașterea vieților lor și prin rugăciunile 
sincere, pline de evlavie către ei. Fiecare zi liturgică 
e mărturisirea iubirii noastre vii pentru Sfinții lui 
Dumnezeu”.  

 
* 
 

10. 11, soare și nori, 6 mai 2019, zi de luni, 18 
grade, vânt de 8 km/ h.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 6 mai 2019. Apre- 

ciată de Ionela Elena Safterie, Pr. Emil Nuță, Gina 
Amza.  

 
Elemente creștine în „Povestea lui Harap-Alb” 

[6]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/06/ele
mente-crestine-in-povestea-lui-harap-alb-6/.  

 
Apreciat de Geanina Florentina Crăciun.  
 
Geanina Florentina Crăciun a apreciat astăzi și 

fotografia mea de profil.  
 
Vecernia, 6 mai 2019. Apreciată de Berney 

Foley, Luiza Mușat.  
 
Comentariile mele in live:  
„Suișuri în inima sa a pus. Adică înțelegeri 

dumnezeiești a pus Dumnezeu în noi”.  
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„De ce Dumnezeu rabdă îndelung fărădelegile 
noastre? Pentru că așteaptă ca noi să ne schimbăm 
interior, să ne pocăim pentru ele și să avem o viață 
bună, evlavioasă”.  

„Unde găsim Vecernia, care se slujește acum? 
În Ceaslov! În această carte sunt și rugăciunile de 
dimineață și de seară, pe care fiecare creștin trebuie 
să le cunoască”.  

„Ce înseamnă ca Dumnezeu să ne miluiască? 
Să trimită în noi slava Lui, prin care să ne curățească 
de păcate și să ne întărească spre fapte bune”.  

 
* 
 

8. 00, 7 mai 2019, zi de marți, cer înnorat, 12 
grade, ploi trecătoare, vânt de 11 km/ h.  

 
Am republicitat predica la duminica Sfântului 

Apostol Tomas din 2016. Apreciată de Geanina 
Florentina Crăciun, Pr. Mircea Dașa, Mioara Ma- 
noilă.  

 
Osie, cap. 5, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/07

/osie-cap-5-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Pr. Emil Nuță, Pr. Sandru Cristian 

Celeapcă, Sebastian Păun, Iulian Liță.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 7 mai 2019. Apreciată 

de Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Ionela Elena Safte- 
rie, Pr. Emil Nuță.  

Dorin Octavian Picioruș: De ce slujesc Preoții 
acum în veșminte albe? Pentru ca să ne arate tutu- 
ror că trebuie să fim plini de lumina lui Dum- 
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nezeu. Adică trebuie să ne curățim interior ca să 
primim slava Lui, lumina Sa cea veșnică. 

 
Vecernia, 7 mai 2019. Apreciată de Pr. Emil 

Nuță, Pr. Mircea Dașa.  
 
* 
 

11. 12, miercuri, soare, 8 mai 2019, 14 grade, vânt 
de 8 km/ h.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 8 mai 2019. Apre- 

ciată de Pr. Emil Nuță.  
 
Am republicitat predica din 2017 la duminica a 

4-a după Paști și predica din duminica a 5-a după 
Paști din anul 2015. Predica din 2017 a fost apreciată 
de Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Ionela Elena Safte- 
rie, Psa. Maria Rusu, Geanina Florentina Crăciun. 
Predica din 2015 a fost apreciată de Pr. Mircea Dașa, 
Geanina Florentina Crăciun, Berney Foley. A fost 
distribuită de Cristina Cârjan.  

 
Osie, cap. 6, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/08

/osie-cap-6-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Ionela Elena Safterie, Gina Amza, 

Iulian Liță, Prof. Diana Cucu, Geanina Florentina 
Crăciun, Liliana Alina Frunzulică143, Florin Nae, Pr. 
Ionel Bibelea.  

 

                                           
143 A se vedea:  
https://www.facebook.com/lilianaalina.frunzulica.  
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Pentru Psaltul Moise Petre144 la împlinirea 
vârstei de 35 de ani: La mulți ani, Domnule Moise, 
multă sănătate și bucurie, putere de muncă și 
dăruire pentru vocația dumneavoastră! Dumnezeu 
să vă călăuzească în tot ceea ce faceți! 

Moise Petre a apreciat urarea mea imediat. 
Apoi a fost apreciată peste 4 ore de Pr. Emil Nuță.  

 
Vecernia, 8 mai 2019. A fost apreciată de Pr. 

Emil Nuță, Pr. Sandu Cristian Celeapcă.  
 

* 
 
6. 51, soare, joi, 9 mai 2019, 10 grade, vânt de 6 

km/ h.  
 
Am republicitat un articol al soției mele și Iov 

12. Articolul soției mele a fost apreciat de Prof. Alina 
Floriana Tomescu, Geanina Florentina Crăciun, 
Cosmin Olinici, Pr. Sandru Cristian Celeapcă, Ione- 
la Elena Safterie. Capitolul din Sfântul Iov a fost 
apreciat de Geanina Florentina Crăciun, Pr. Mircea 
Dașa.  

 
Osie, cap. 7, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/09

/osie-cap-7-cf-lxx/. Apreciat de Geanina Florentina 
Crăciun, Cosmin Olinici, Iulian Liță.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 9 mai 2019. Apre- 

ciată de Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Penelopa 
Marinaș145, Prof. Diana Cucu.   

                                           
144 Idem:  
https://www.facebook.com/moise.petre.3.  
145 Idem:  
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Vecernia, 9 mai 2019. Apreciată de Berney Fo- 

ley, Prof. Diana Cucu, Ionela Elena Safterie, Pr. Emil 
Nuță.  

 
Pelerinajul de la Sfântul Ierarh Nectarios de la 

Eghina. O invitație video făcută de PS Galaction 
Stângă. A fost apreciată de Prof. Diana Cucu, Pr. 
Sandu Cristian Celeapcă, Pr. Mihăiță Vîlcan, Pr. 
Elgad Barbu, Pr. Marian Gîșilă, Psa. Maria Rusu (a 
apreciat-o în mod special), Pr. Emil Nuță.  

 
Ziua Europei, 9 mai 2019. Filă video apreciată 

de Cristian Parpalea, Pr. Sandru Cristian Celeapcă. 
Distribuită de Cristian Parpalea.  

 
* 
 

4. 32, plouă, 10 mai 2019, 13 grade, vânt de 3 
km/ h.  

 
Am republicitat cărțile 133 și 134 TPA. 

Evanghelia după Ioannis a fost apreciată de Ionela 
Elena Safterie, Pr. Emil Nuță, Geanina Florentina 
Crăciun, Prof. Diana Cucu, Pr. Mircea Dașa, Pr. 
Ionel Bibelea, Iulian Liță, Mariana Pană. Mariana 
Pană a distribuit cartea mea și a fost apreciată de 
două persoane pe pagina ei.  

 
Cartea Sfântului Profet Sofonias a fost apre- 

ciată de Ionela Elena Safterie, Pr. Mircea Dașa, Prof. 
Alina Floriana Tomescu, Geanina Florentina Cră- 
ciun, Florin Nae, Pr. Ionel Bibelea. Distribuită de 
Cristina Cârjan.  
                                           

https://www.facebook.com/lopi.marinas.3.  
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Predică la Duminica a III-a după Paști [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/10

/predica-la-duminica-a-iii-a-dupa-pasti-2019/.  
Apreciată de Pr. Ionel Bibelea.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 10 mai 2019. Apre- 

ciată de Pr. Emil Nuță. Distribuită de Cristina 
Cârjan.  

 
Pentru Laviniu Lazăr, la împlinirea vârstei de 

32 de ani (născut în Sighetul Marmației și locuiește 
în Cluj-Napoca): La mulți ani, Domnule Laviniu, 
multă sănătate și bucurie, echilibru și spor în ceea 
ce faceți! Dumnezeu să vă lumineze și să vă călău- 
zească pururea!  

Laviniu Lazăr a apreciat urarea mea.  
Laviniu Lazăr: Mulțumesc[,] Părinte Dorin! 

Apreciez! (un emoticon de bucurie) 
 
Pentru Mariana Purcea la împlinirea vârstei de 

40 de ani (îi împlinește mâine, 11 mai 2019): La mulți 
ani, Doamnă Mariana, multă sănătate și bucurie, 
echilibru și încredere în tot ceea ce faceți! Dum- 
nezeu să vă călăuzească și să vă învețe în mod 
continuu să fiți soție și mamă iubitoare și delicată!  

Florin Valeriu Purcea146 a apreciat urarea mea, 
apoi și Mariana Purcea, Ionela Stroe Frumosu.  

Mariana Purcea: Mulțumesc frumos! 
 
Vecernia, 10 mai 2019.  
 
17. 46: Un Sfânt contemporan cu noi a adormit 

ieri, iar astăzi a fost îngropat: Fericitul Emilianos 
Vafeidis. A se vedea:  
                                           

146 Soțul Marianei Purcea.  
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https://doxologia.ro/arhimandritul-
emilianos-simonopetritul-trecut-la-cele-vesnice.  

 
Articol a fost apreciat de Pr. Mircea Dașa, 

Liliana Alina Frunzulică, Gina Amza, Pr. Iulian 
Davidoaia, Pr. Ionel Bibelea, Pr. Emil Nuță.  

 
Ionel Bibelea: Cu adevărat[,] sfânt este.  
 
19. 40: La Pantocrator, 10 mai 2019. Transmisia 

live a Trinitas TV la aducerea mâinii drepte a Sfân- 
tului Ierarh Nectarios la Drăgănești Vlașca, Teleor- 
man. Apreciată de Pr. Florin Anghel (în mod 
special), Mioara Baciu, Dan Peleu, Dumitru Holban, 
Răzvan Marius, Ionela Elena Safterie, Pr. Sandu 
Cristian Celeapcă, Psa. Maria Rusu, Psa. Eufemia 
Toma, Gina Amza, Iulică Emil Ionescu, Pr. Mircea 
Dașa, Pr. Emil Nuță, Pr. Elgad Barbu.  

 
* 
 

4. 47, sâmbătă, 11 mai 2019, cer senin, 11 grade, 
vânt de 13 km/ h.  

 
Am republicitat predica din 2017 la Duminica 

a 5-a după Paști. Apreciată de Geanina Florentina 
Crăciun, Pr. Mircea Dașa, Pr. Sandu Cristian 
Celeapcă, Ionela Elena Safterie, Ioana Mitru, Prof. 
Alina Floriana Tomescu, Mioara Baciu, Pr. Sandu 
Gheorghiță.  

 
Osie, cap. 8, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/11/

osie-cap-8-cf-lxx/.  
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Apreciat de Geanina Florentina Crăciun, Pr. 
Sandu Cristian Celeapcă, Prof. Diana Cucu, Ioana 
Mitru, Pr. Iulian Davidoaia.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 11 mai 2019. Apre- 

ciată de Florin Nae, Pr. Mircea Dașa.  
 
Vecernia, 11 mai 2019. Apreciată de Pr. Mircea 

Dașa, Cristina Cârjan (apreciată în mod special)147, 
Pr. Emil Nuță.  

 
Prohodirea Fericitului Emilianos Vafeidis. Filă 

video de la Matteos Pangcalos. Apreciată de Florin 
Nae, Pr. Emil Nuță, Răzvan Marius, Pr. Mircea Dașa, 
Justinian Constantinescu, Geanina Florentina Cră- 
ciun.  

 
Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nectarios de 

la Eghina. Preluată de la Mănăstirea Pantocrator, 
Drăgănești Vlașca, Teleorman. Apreciată de Berney 
Foley, Pr. Constantin Cojoacă148, Pr. Mircea Dașa, 
Pr. Sorin Nistor, Pr. Marian Gîșilă, Geanina Flo- 
rentina Crăciun, Psa. Maria Rusu (apreciată în mod 
special), Psa. Aura Păunică, Liliana Alina Frun- 
zulică, Iulian Liță, Prof. Codina Săvulescu, Iulică 
Emil Ionescu, Pr. Sandru Cristian Celeapcă, Gina 
Amza, Biserica Margareta, Pr. Ionel Bibelea, Maria- 
na Pană, Sebastian Păun.  

 
O privire și mai de aproape. Fotografii de la 

George Georgescu, făcute la Pantocrator. Mâna 

                                           
147 A se vedea:  
https://www.facebook.com/carjan.cristina.5.  
148 Idem:  
https://www.facebook.com/constantin.cojoaca.  
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Sfântului Ierarh Nectarios de la Eghina fotografiată 
de George Georgescu.  

 

 
 
Fotografiile au fost apreciate de Pr. Mircea 

Dașa, Geanina Florentina Crăciun, George Geor- 
gescu, Psa. Maria Rusu, Florin Nae, Pr. Emil Nuță, 
Gina Amza, Pr. Stelian Oleg Velea, Pr. Ionel Bibelea, 
Pr. Marian Gîșilă.  

 
Copacii care te fac să gândești. Un colaj de 

fotografii cu copaci uimitori, pe un fond muzical. 
Articol apreciat de Florin Valeriu Purcea, Florin 
Nae, Prof. Bogdan Marinescu, Psa. Aura Păunică, 
Psa. Maria Rusu, Ionela Elena Safterie, Biserica Mar- 
gareta, Pr. Elgad Barbu, Psa. Eufemia Toma.  

 
Pentru Claudia Mariana Militaru la împlinirea 

vârstei de 42 de ani149: La mulți ani, Doamnă Clau- 
dia, multă sănătate și bucurie, putere de muncă și 
înțelepciune! Dumnezeu să vă întărească în tot lu- 
crul cel bun! 

 
Pentru Prof. Georgică Păunescu la ziua de 

naștere150: La mulți ani, Domnule Georgică, multă 

                                           
149 O împlinește mâine, pe 12 mai 2019.  
150 Tot mâine.  
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sănătate și bucurie, atenție la detalii și inteligență 
socială! Dumnezeu să vă ajute în toate!  

 
Poemul despre demonii răcelii. Apreciat de 

Felicia Buzală, Ioana Mitru, Geanina Florentina 
Crăciun, Flavius Obeadă, Florin Nae, Mioara Ma- 
noilă, Ioana Irina, Pr. Mircea Dașa, Ionela Elena 
Safterie, Pr. Ionel Bibelea, Mariana Pană.  

 
Ionel Bibelea: Corect.  
 
Astăzi, 11 mai 2019, grupul meu de prieteni de 

pe Facebook, cuprinde 200 de persoane.  
 

* 
 

5. 23, duminică, 12 mai 2019, cer parțial înno- 
rat, 11 grade.  

 
Osie, cap. 9, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/12/

osie-cap-9-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Gea- 

nina Florentina Crăciun, Pr. Emil Nuță.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 12 mai 2019. Apre- 

ciată de Ana Maria Popa, Pr. Mircea Dașa, Cristian 
Barbu, Gina Amza.  

 
Orice casă se face cu multă migală. O filă video 

despre cum își construiesc cuibul rândunicile. 
Apreciată de Berney Foley, Mioara Manoilă (apre- 
ciată în mod special), Luiza Mușat (apreciată în 
mod special), Iulian Liță, Justinian Constantinescu, 

373

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/12/osie-cap-9-cf-lxx/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/12/osie-cap-9-cf-lxx/


Răzvan Marius, Cristian Barbu, Prof. Diana Cucu, 
Mădălin Căzănaru, Rada Stancu (care a și distribuit-
o), Gina Amza.   

 
Mioara Manoilă: Eu am 14 cuiburi. E o bine- 

cuvântare! 
Dorin Octavian Picioruș: Toate felicitările 

mele, Doamnă Mioara! 
Comentariul meu a fost apreciat de Mioara 

Manoilă în mod special.  
Justinian Constantinescu: Rațiunile dumne- 

zeiești, neștiute, dar dintotdeauna prezente în Cre- 
ație și în făpturile lui Dumnezeu! 

Dorin Octavian Picioruș: Rațiunile dum- 
nezeiești ale rândunicii, Domnule Justinian, după 
cum vedeți, sunt modul ei de-a fi. Pentru noi sunt 
neștiute, în măsura în care nu îi cunoaștem felul de-
a fi. Ținând cont de faptul că pe noi înșine ne 
cunoaștem pe cât de duhovnicești suntem, rațiunile 
lui Dumnezeu din noi sunt și pentru noi în mare 
parte tainice. De aceea, ne mișcăm mereu și noi și 
întreaga creație în taina lui Dumnezeu, iar din ea 
înțelegem pe cât ne luminează El. 

Comentariul meu a fost apreciat de Justinian 
Constantinescu.  

 
Vecernia, 12 mai 2019. Apreciată de Geanina 

Florentina Crăciun, Cristian Barbu.  
 
Pelerinajul de la Pantocrator. O filă video de la 

Jandarmeria Română. Apreciată de Pr. Marian 
Gîșilă, Pr. Emil Nuță, Cristian Barbu151, Sebastian 
Păun.   

                                           
151 A se vedea:  
https://www.facebook.com/cristi.barbu.752.  
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Cristian Barbu a apreciat două fotografii ale 

mele. Cristina Cârjan a distribuit două articole și 6 
fotografii ale mele, a apreciat în mod special două 
file video ale mele și le-a distribuit pe pagina ei. 
După care a apreciat în mod special 3 fotografii ale 
mele și a distribuit o fotografie a mea. Cătălin Călin 
a apreciat o urare a mea făcută Pr. Marian Vai pe 
pagina sa. Cu o zi înainte, Cristina Cârjan a preluat 
pe pagina ei 5 articole ale mele, dimpreună cu 3 
fotografii.  

 
* 
 

8. 00, soare, luni, 13 mai 2019, 13 grade, vânt de 
16 km/ h.  

 
Am republiciat predica la Sfintele Femei Miro- 

nosițe din 2016. Apreciată de Geanina Florentina 
Crăciun, Florin Nae.  

 
Elemente creștine în „Povestea lui Harap-Alb” 

[7]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/13/elem
ente-crestine-in-povestea-lui-harap-alb-7/.  

 
Apreciat de Geanina Florentina Crăciun, Lilia- 

na Alina Frunzulică, Florin Nae, Prof. Alina Floriana 
Tomescu.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 13 mai 2019.  
 
Vecernia, 13 mai 2019.  
 

* 
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10. 46, cer înnorat, 14 mai 2019, 16 grade, vânt 

de 18 km/ h.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 14 mai 2019. Apre- 

ciată de George Seinu.  
 
Am republicitat Epilog la lumea veche (I. 1), 

ediția întâi și a doua. Apreciată de Psa. Eufemia 
Toma, Pr. Emanuel Silimon, Prof. Alina Floriana 
Tomescu, Geanina Florentina Crăciun, Pr. Sandu 
Cristian Celeapcă, Gina Amza, Psa. Maria Rusu, 
Luiza Mușat, Mariana Pană, Berney Foley.  

 
Osie, cap. 10, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/14/

osie-cap-10-cf-lxx/. Apreciat de Geanina Florentina 
Crăciun, Gina Amza.  

 
Vecernia, 14 mai 2019. Apreciată de George 

Seinu, Prof. Diana Cucu.  
 
Înmormântarea Fericitului Emilianos Simono- 

petritul. Apreciată de George Seinu, Cezar Mark- 
steiner-Ungureanu, Geanina Florentina Crăciun, 
Pr. Iulian Davidoaia, Ioana Irina, Daniel Țîncu152.  

 
* 

 
7. 22, 15 mai 2019, cer înnorat, 14 grade, vânt de 

21 km/ h.  
 

                                           
152 A se vedea:  
https://www.facebook.com/dany.tancu.  
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Am republicitat a 5-a predică la Sfântul Lucas 
și predica la Duminica a 6-a după Paști din 2015.  

 
Predica la Sfântul Lucas a fost apreciată de Flo- 

rin Nae, Pr. Mircea Dașa, Berney Foley, Gina Amza, 
Gheorghe Velea.  

 
Predica din 2015 a fost apreciată de Florin Nae, 

Geanina Florentina Crăciun, Psa. Maria Rusu, Pr. 
Mircea Dașa, Berney Foley, Pr. Sandu Cristian 
Celeapcă, Pr. Ionel Bibelea, Mariana Pană, Angela 
Soare, Gheorghe Velea.  

 
Osie, cap. 11, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/15/

osie-cap-11-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Florin Nae, Geanina Florentina 

Crăciun, Pr. Emil Nuță, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, 
Berney Foley, Gheorghe Velea.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 15 mai 2019. Apre- 

ciată de George Seinu, Psa. Maria Rusu, Pr. Mircea 
Dașa, Daniel Țîncu, Gheorghe Velea.  

 
Vecernia, 15 mai 2019. Apreciată de George 

Seinu, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Gheorghe Ve- 
lea.  

 
* 
 

5. 11, 16 mai 2019, zi de joi, 13 grade, cer noros.  
 
Am republicitat cartea a 119-a TPA, o cugetare 

din 2014 și o predică în engleză din 2014.  
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Epilog la lumea veche I. 2 (ediția a doua) a fost 
apreciată de Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Geanina 
Florentina Crăciun, Mariana Pană, Gheorghe Velea.  

 
Fragmentul A gândi teologic a fost apreciat de 

Florin Nae, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Pr. Mircea 
Dașa, Prof. Alina Floriana Tomescu, Geanina Flo- 
rentina Crăciun, Pr. Elgad Barbu, Mariana Pană, 
Angela Soare, Gheorghe Velea, Liliana Alina Frun- 
zulică. Pr. Elgad Barbu a tastat un emoticon de bu- 
curie.  

 
Predica în engleză, din 2014, a fost apreciată de 

Florin Nae, Pr. Mircea Dașa, Pr. Sandu Cristian Ce- 
leapcă, Pr. Emil Nuță, Geanina Florentina Crăciun, 
Gheorghe Velea.  

 
Predică la Duminica a IV-a după Paști [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/16

/predica-la-duminica-a-iv-a-dupa-pasti-2019/.  
 
Apreciată de Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Pr. 

Sandu Gheorghiță, Pr. Emil Nuță, Pr. Iulian Davi- 
doaia, Pr. Mircea Dașa, Daniel Țîncu, Biserica Mar- 
gareta, Geanina Florentina Crăciun, Gheorghe Ve- 
lea.  
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În parohia Tudor Vladimirescu. Mulțumiri 
pentru primire și ospătare! Plus 5 fotografii. Aceasta 
e una dintre ele.  

 
Au fost apreciate de Dr. Gheorghiță Ciocioi, 

George Seinu, Luiza Mușat, Pr. Dragoș Mazilu, Prot. 
Cristian Ioana, Mariana Pană, Prof. Diana Cucu, 
Prof. Georgică Păunescu, Pr. Emanuel Silimon, 
Angela Soare, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Pr. Sorin 
Nistor, Pr. Costel Netu, Geanina Florentina Cră- 
ciun, Pr. Viorel Ciucu, Justinian Constantinescu, 
Liviu Ionuț, Pr. Elgad Barbu, George Georgescu, 
Mioara Manoilă, Pr. Iulian Davidoaia, Florin Valeriu 
Purcea, Pr. Cristian Sandu, Pr. Mircea Dașa, Pr. Emil 
Nuță, Gina Amza, Seinu George, Elena Anton (a 
apreciat fiecare fotografie în parte), Gheorghe Ve- 
lea, Pr. Ionel Bibelea.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Am fost invitat la 

Cercul pastoral ținut aici și s-a slujit Sfântul Maslu. 
Am fost uns de 4 ori cu ulei sfințit și de fiecare dată 
m-am simțit tot mai curățit interior de păcate, tot 
mai lin, tot mai bucuros, tot mai sănătos sufletește. 
Pentru că esența acestei Dumnezeiești Taine e 
tocmai aceasta: ca să te lași atins și vindecat de 
Dumnezeu prin slava Lui. Însă trebuie să vii cu 
inimă deschisă spre Dumnezeu. Să crezi în puterea 
Lui de a te vindeca, de a te tămădui, de a te ridica 
din păcatele tale.  

Comentariul meu a fost apreciat de Pr. Nicu 
Urse, Elena Anton.  

 
Epigonatul. Primul cu care voi sluji. 
 

379



 
 
Fotografia a fost apreciată de Berney Foley, 

Seinu George, Florin Nae, Doina Stuparu, Dr. 
Gheorghiță Ciocioi, Ionela Elena Safterie, Mariana 
Pană, Fănica Valentina Mihăilă, Florin Valeriu 
Purcea, Psa. Eufemia Toma, Prof. Georgică Păunes- 
cu, Prof. Diana Cucu, Pr. Emanuel Silimon, Liliana 
Alina Frunzulică, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Ione- 
la Caplagea, Pr. Costel Netu, Pr. Emil Nuță, Paul 
Soare, Geanina Florentina Crăciun, Psa. Maria 
Rusu, Prof. Bogdan Marinescu, Justinian Constanti- 
nescu, Liviu Ionuț, Pr. Elgad Barbu, George 
Georgescu, Mioara Manoilă (a apreciat-o în mod 
special), Daniel Țîncu, Pr. Marian Gîșilă, Pr. Iulian 
Davidoaia, Pr. Cristian Sandu, Iulian Liță, Liliana 
Zamfir, Luiza Mușat, Pr. Mircea Dașa, Gina Amza, 
Mariana Purcea, Florin Ciuciumiș, Prof. Irina Nea- 
goie, Gheorghe Velea.  

 
Berney Foley: Un emoticon prin care și-a ex- 

primat iubirea.  
Dorin Octavian Picioruș: Thank you, Mr. 

Berney! Good health!  
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Georgică Păunescu: Doamne ajuta! 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Domnule Profesor!  
Georgică Păunescu a apreciat comentariul 

meu.  
Costel Netu: Vrednic este slujitorul de „plata” 

sa! 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Părinte 

Costel! Multă sănătate și împlinire!  
Costel Netu a apreciat comentariul meu.  
Dorin Octavian Picioruș: L-am comandat cu 

două săptămâni înainte de Paști și a venit cu 4 după 
aceea. E bine că, totuși, a ajuns...Numai că firma de 
veșminte bisericești s-a descalificat în ochii mei. De 
ce? „Nu a putut” să mi-l trimită, pentru că „am cum- 
părat prea puțin”. Însă aceasta e o strategie de 
cumpărare la mine: mai întâi cumpăr puțin. Ceva 
insignifiant. Și dacă văd că ești de încredere, mai vin 
pe la tine. Dar dacă ești neam prost în puțin...vei fi 
și în mult. Și atunci nu mai trec pe acolo... 

Comentariul meu a fost preciat de Florin Vale- 
riu Purcea.  

Liliana Zamfir: Hristos a înviat! Bucurii! 
Dorin Octavian Picioruș: Adevărat a înviat, 

Doamnă Liliana! Numai bine!  
Liliana Zamfir a apreciat comentariul meu.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 16 mai 2019. Apre- 

ciată de Gheorghe Velea.  
 
Preasfințitul Părinte Galaction Stângă, Episco- 

pul Alexandriei și Teleormanului, va împlini mâine, 
17 mai 2019, vârsta de 66 de ani. Și va sluji la 
Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca. 
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Anunțul meu a fost apreciat de Florin Nae, 
Doina Stuparu, Berney Foley, Dan Peleu, Luiza 
Mușat, Dr. Gheorghiță Ciocioi, Mariana Pană, 
Alexandra Gaciu, Florin Valeriu Purcea, Prot. 
Cristian Ioana (l-a apreciat în mod special), Prof. 
Georgică Păunescu, Prof. Diana Cucu, Ionela Elena 
Safterie, Pr. Sorin Nistor, Angela Soare, Prof. Codi- 
na Săvulescu, Pr. Emil Nuță, Cristian Parpalea, 
Cosmin Olinici, Pr. Valentin Alexandru Negrescu153, 
Pr. Constantin Cojoacă, Pr. Ștefan Gheorghicescu, 
Justinian Constantinescu, Liviu Ionuț, George Geor- 
gescu, Pr. Marian Gîșilă, Pr. Iulian Davidoaia, Pr. 
Cristian Sandu, Liliana Zamfir, Pr. Mircea Dașa, 
Florin Tudoran, Cristian Barbu, Gina Amza, Sebas- 
tian Păun, Elena Anton (l-a apreciat în mod spe- 
cial), Luminița Dobri, Rada Stancu, Cristian Parpa- 
lea, Gheorghe Velea, Prof. Irina Neagoie, Constan- 
tin Jumară.  

 
Luiza Mușat: La mulți ani!  
Cristian Parpalea: Întru mulți ani! 

                                           
153 A se vedea:  
https://www.facebook.com/negrescu.valentin.  
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Rada Stancu: La mulți ani binecuvântați și 
multă sănătate! 

Dorin Octavian Picioruș: Eu am găsit în Prea- 
sfințitul Părinte Galaction un om cu care te poți 
sfătui. Cu care poți vorbi, în puține cuvinte, multe 
lucruri. Pentru că e un om echilibrat, care privește 
lucrurile în perspectivă și, mai ales, e un om de 
cuvânt. Nu trebuie să îi spui de două ori același 
lucru! Căci, dacă ți-a promis ceva, se va ține de 
cuvânt. E un om al slujirii, al bunătății, al delicateții, 
așa cum îi stă bine să fie Episcopului. Iar eu mă 
bucur să îi simt, adesea, modul părintesc plin de 
subtilitate cu care aranjează lucrurile în Eparhia sa. 
Pentru că își asumă toți Preoții și credincioșii pe 
care îi păstorește. E ca soldatul în armată: nu lasă pe 
nimeni în urmă.  

Comentariul meu a fost apreciat de Pr. Con- 
stantin Cojoacă, Dr. Gheorghiță Ciocioi, Pr. Marius 
Vișan, Pr. Ștefan Gheorghicescu, Cristian Parpalea, 
Pr. Emil Nuță, Pr. Ionel Bibelea.  

Ionel Bibelea: Așa este[!] 
Luminița Dobri: La mulți ani frumoși și sănă- 

toși!   
 
Anunțul meu a fost distribuit de Cristian Par- 

palea, Pr. Alin Chivu, plus încă alte trei persoane.  
 
Simpozionul dedicat Părintelui Dumitru Stă- 

niloae. De la Iași, in live. A fost apreciat de Sebastian 
Păun, Pr. Nicu Urse, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, 
Gheorghe Velea.  

 
Pentru Anton Bozeanu, la ziua de naștere: La 

mulți ani, Domnule Anton, multă sănătate și putere 
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de muncă! Dumnezeu să vă călăuzească spre tot 
lucrul cel bun!  

 
Vecernia, 16 mai 2019. A fost apreciată de Se- 

bastian Păun, Mariana Pană, Gina Amza.  
 
* 
 

8. 09, vineri, 17 mai 2019, cer înnorat, 13 grade, 
vânt de 8 km/ h.  

 
Am republicitat o predică în engleză din 2014, 

despre Sfintele Moaște. A fost apreciată de Pr. 
Sandu Cristian Celeapcă, Daniel Țîncu, Pr. Elgad 
Barbu, Pr. Mircea Dașa, Mariana Pană. 

 
Osie, cap. 12, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/17/

osie-cap-12-cf-lxx/.  
 
A fost apreciat de Pr. Sandu Cristian Celeapcă, 

Florin Valeriu Purcea, Daniel Țîncu, Gheorghe Ve- 
lea.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 17 mai 2019. Apre- 

ciată de Pr. Marian Gîșilă.  
 
Vecernia, 17 mai 2019. Apreciată de Gheorghe 

Velea.  
 

* 
 

5. 12, sâmbătă, 18 mai 2019, cer pațial noros, 13 
grade, vânt de 5 km/ h.  
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Am republicitat un articol din 2016.  
 
Elemente creștine în „Povestea lui Harap-Alb” 

[8]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/18/elem
ente-crestine-in-povestea-lui-harap-alb-8/.  

 
A fost apreciat de Mioara Baciu, Pr. Emil Nuță, 

Prof. Alina Floriana Tomescu, Prof. Diana Cucu, 
Gheorghe Velea, Mariana Pană.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 18 mai 2019.  
 
Pentru Marinela Mihaela Ciuciumiș la îm- 

plinirea vârstei de 46 de ani: La mulți ani, Doamnă 
Marinela, multă sănătate și bucurie și putere de 
muncă! Dumnezeu să vă călăuzească în tot ceea ce 
faceți! 

Urarea mea a fost apreciată de Marinela Miha- 
ela Ciuciumiș.  

Marinela Mihaela Ciuciumiș: Mulțumesc fru- 
mos[,] Părinte!! Sănătatea mai presus de toate.  

Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Doam- 
nă Marinela!  

Comentariul meu a fost apreciat de Marinela 
Mihaela Ciuciumiș.  

 
Vecernia, 18 mai 2019. Apreciată de Florin Nae, 

Geanina Florentina Crăciun, Gheorghe Velea.  
 

* 
 

5. 07, duminică, 19 mai 2019, cer senin, 14 
grade, vânt de 5 km/ h.  
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Am republicitat predica din 2016, la Duminica 
a 4-a după Paști. Și a fost apreciată de Florin Nae, 
Gina Amza, Mariana Pană, Geanina Florentina Cră- 
ciun, Pr. Mircea Dașa, Iulian Liță.  

 
Predică la pomenirea Sfinților Împărați Con- 

stantinus și Helena [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/19

/predica-la-pomenirea-sfintilor-imparati-
constantinus-si-helena-2019/.  

 
Apreciată de Gina Amza, Gheorghe Velea, 

Mariana Pană, Geanina Florentina Crăciun, Liliana 
Alina Frunzulică (care a și distribuit-o), Mioara 
Manoilă (care a apreciat-o în mod special), Prof. 
Diana Cucu.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 19 mai 2019. Apre- 

ciată de Geanina Florentina Crăciun.  
 
Vecernia, 19 mai 2019. Apreciată de Gheorghe 

Velea.  
 

* 
 

6. 40, 20 mai 2019, zi de luni, cer înnorat, 18 
grade, vânt de 6 km/ h.  

 
Am republicitat predica din 2016 la Sfinții 

Împărați Constantinus și Helena și predica din 2015 
de la Înălțarea Domnului. Predica din 2016 a fost 
apreciată de Gina Amza, Florin Nae, Pr. Mircea 
Dașa, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Ionela Elena 
Safterie, Iulian Liță. Predica din 2015 a fost apreciată 
de Gina Amza, Pr. Mircea Dașa, Pr. Sandu Cristian 
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Celeapcă, Ionela Elena Safterie, Liliana Alina Frun- 
zulică, Angela Soare, Ioana Mitru154 (care a și pre- 
luat-o).  

 
Osie, cap. 13, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/20

/osie-cap-13-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Cristian Barbu, Pr. Mircea Dașa.  
 
6. 59: Pentru Gheorghe Velea la împlinirea 

vârstei de 50 de ani: La mulți ani, Domnule Gheor- 
ghe, multă sănătate, bucurie, înțelepciune și putere 
de muncă! Dumnezeu să vă întărească în tot lucrul 
cel bun!  

Gheorghe Velea a apreciat în mod special ura- 
rea mea.  

Gheorghe Velea: Vă mulțumim[,] pări[n]te[!] 
 
Slujba Privegherii, 20 mai 2019. Apreciată de 

Berney Foley, Gina Amza, Angela Soare, Geanina 
Florentina Crăciun, Pr. Marian Gîșilă, Gheorghe Ve- 
lea.  

 
* 
 

4. 35, 21 mai 2019, zi de marți, cer senin, 13 
grade, vânt de 8 km/ h.  

 
Am republicitat Twitter pentru azi (vol. 5) și 

predica la Duminica a 6-a după Paști din 2017. 
Predica din 2017 a fost apreciată de Pr. Sandu 
Cristian Celeapcă. Twitter pentru azi (vol. 5) a fost 

                                           
154 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ioana.mitru.9.  
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apreciat de Gina Amza, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, 
Pr. Florin Anghel, Geanina Florentina Crăciun.  

 
Elemente creștine în „Povestea lui Harap-Alb” 

[9]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/21/elem
ente-crestine-in-povestea-lui-harap-alb-9/.  

 
Apreciat de Gina Amza, Pr. Sandu Cristian Ce- 

leapcă, Prof. Alina Floriana Tomescu.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 21 mai 2019. Apre- 

ciată de Gina Amza, Pr. Emil Nuță.  
 
Pentru Adrian Samoilă la împlinirea vârstei de 

42 de ani (pe Messenger): La mulți ani, Domnule 
Adrian, și multă sănătate și bucurie! Dumnezeu să 
vă călăuzească în tot ceea ce faceți!  

Adrian Samoilă: Mulțumesc pentru gândul 
bun! 

* 
 

4. 04, miercuri, 22 mai 2019, 12 grade, cer 
parțial noros, vânt de 6 km/ h.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [44]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/22

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-44/.  

 
Apreciat de Luiza Mușat, Prof. Alina Floriana 

Tomescu, Mariana Pană.  
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Pentru Claudiu Iulian Amza la împlinirea vâr- 
stei de 32 de ani: La mulți ani, Domnule Claudiu, 
multă sănătate și bucurie, încredere în ceea ce faceți 
și putere de muncă! Dumnezeu să vă călăuzească 
spre tot lucrul cel bun!  

Claudiu Iulian Amza a apreciat urarea mea.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 22 mai 2019. Apre- 

ciată de Gheorghe Velea, Pr. Emilian Trică, Gina 
Amza.  

 

 
 
Evanghelia după Lucas (ediția liturgică):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/22

/evanghelia-dupa-lucas-editia-liturgica/. E a 173-a 
carte TPA la nivel online.  
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Pagina sursă a cărții:  
https://archive.org/details/EvangheliaDupaL

ucasEditiaLiturgica.  
 
Cartea a fost apreciată de Iulian Liță, Gina 

Amza, Pr. Emil Nuță, Geanina Florentina Crăciun, 
Ionela Elena Safterie, Pr. Marian Gîșilă, Psa. Eu- 
femia Toma, Prof. Diana Cucu, Mariana Pană, 
Daniel Țîncu, Pr. Viorel Ciucu, Pr. Iulian Davidoaia, 
Pr. Mircea Dașa, Pr. Ștefan Gheorghicescu, Cosmin 
Olinici, Ziggy Isaac.  

 
Vecernia, 22 mai 2019.  

 
* 

 
5. 05, joi, 23 mai 2019, cer senin, 15 grade.  
 
Am republicitat predica din 2015 la Duminica 

a 7-a după Paști. A fost apreciată de Florin Nae, 
Cristian Barbu, Pr. Mircea Dașa, Daniel Țîncu, Ma- 
riana Pană, Gheorghe Velea, Psa. Maria Rusu, Ber- 
ney Foley, Prof. Diana Cucu.  

 
Osie, cap. 14, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/23

/osie-cap-14-cf-lxx/.  
 
A fost apreciat de Florin Nae, Mariana Pană, 

Gina Amza, Pr. Emil Nuță, Geanina Florentina Cră- 
ciun, Ioana Mitru, Ionela Elena Safterie.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 23 mai 2019. Apre- 

ciată de Gheorghe Velea, Florin Nae.  
 

390

https://archive.org/details/EvangheliaDupaLucasEditiaLiturgica
https://archive.org/details/EvangheliaDupaLucasEditiaLiturgica
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/23/osie-cap-14-cf-lxx/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/23/osie-cap-14-cf-lxx/


Sfântul Chivot de la Olteanca e făcut din inox, 
în Combinatul Chimic de la Turnu Măgurele.  

 

 
 
Fotografia a fost apreciată de Florin Valeriu 

Purcea, Liliana Alina Frunzulică, George Seinu, 
Gheorghe Velea, Geanina Florentina Crăciun, Flo- 
rin Nae, Mănăstirea Sfântul Ioan Valahul (Părin- 
tele Justinian), Mihai Cosmin Bogdan, Pr. Marian 
Marius Drăgoi, Prof. Georgică Păunescu, Pr. Dragoș 
Mazilu, Ioana Irina, Fănica Valentina Mihăilă, 
Marian Ciocan, Pr. Marian Gîșilă, Marinela Mihaela 
Ciuciumiș, Pr. Mircea Dașa, Pr. Cristian Sandu, 
Iulică Emil Ionescu, Gina Amza, Pr. Costel Netu, Pr. 
Emanuel Silimon, Pr. Emil Nuță, Liliana Zamfir, 
Marian Achim, Gabriel C. Alin, Pr. Viorel Ciucu, 
Ionela Elena Safterie, George Georgescu, Mariana 
Pană, Mioara Manoilă (a apreciat-o în mod special), 
Psa. Eufemia Toma, Angela Soare, Liviu Ionuț, Prof. 
Diana Fotescu Daboveanu, Berney Foley, Dan Pe- 
leu, Ionela Caplagea, Dumitru Holban, Prof. Diana 
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Cucu, Pr. Ionel Biblea, Prof. Irina Neagoie, Mădălin 
Simulescu, Lucica Ciuciumiș, Pr. Nicu Urse.  

 
Pentru Geanina Florentina Crăciun: Multă să- 

nătate și spor la învățătură, Domnișoară Geanina 
Florentina! 

Geanina Florentina Crăciun: Mulțumesc!  
 
Vecernia, 23 mai 2019.  
 
Registrul electoral. Sau cum afli unde trebuie 

să votezi. Apreciat de Florin Nae, Pr. Emil Nuță.  
 
La casa memorială a lui Zaharia Stancu. Am 

publicitat fotografiile făcute de elevii Școlii Gimna- 
ziale din Salcia. Articolul a fost apreciat de Florin 
Nae, Luiza Mușat, Gina Amza, Gheorghe Velea, Pr. 
Mircea Dașa, Prof. Diana Cucu.  

 
 

* 
 
6. 56, 24 mai 2019, zi de vineri, cer parțial înno- 

rat, 14 grade, vânt de 16 km/h.  
 
Am republicitat prima carte de fotografii. 

Apreciată de Gina Amza, Prof. Alina Floriana To- 
mescu, Gheorghe Velea, Ionela Elena Safterie, Pr. 
Mircea Dașa, Pr. Emil Nuță, Geanina Florentina 
Crăciun, Pr. Marian Gîșilă.  

 
Amos, cap. 1, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/24

/amos-cap-1-cf-lxx/.  
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Apreciat de Gina Amza, Gheorghe Velea, 
Mioara Manoilă, Pr. Sandu Cristian Celeapcă, Pr. 
Emil Nuță, Geanina Florentina Crăciun.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 24 mai 2019. Apre- 

ciată de Florin Nae, Gheorghe Velea.  
 
Epistola către Evrei:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/24

/epistola-catre-evrei/. Este a 174-a carte TPA la nivel 
online.   

 
 
Pagina sursă a cărții:  
https://archive.org/details/EpistolaCatreEvrei  
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Apreciată de Iulian Liță, Cosmin Olinici, Pr. 
Emil Nuță, Pr. Costel Netu, Florin Nae, Prof. Diana 
Cucu, Justinian Constantinescu, Prof. Alina Flo- 
riana Tomescu, Pr. Mircea Dașa.  

 
Vecernia, 24 mai 2019. Apreciată de Gina Am- 

za.  
 

* 
 

Sâmbătă, 5. 05, 25 mai 2019, cer parțial înnorat, 
15 grade, vânt de 16 km/ h.  

 
Predică la Duminica a V-a după Paști [2019]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/25

/predica-la-duminica-a-v-a-dupa-pasti-2019/.  
 
Apreciată de Florin Nae, Pr. Sandu Cristian Ce- 

leapcă, Gina Amza.  
 
Dumnezeiasca Liturghie, 25 mai 2019. Apre- 

ciată de Ionela Elena Safterie, Gheorghe Velea.  
 
Vecernia, 25 mai 2019. Apreciată de Angela 

Soare, Iulian Liță (care a și distribuit fila video).  
 
Rugăciunea islamică de la Mekka. In live. 

Apreciată de Ionela Elena Safterie, Dragoș Jumugă, 
Gina Amza, Florin Nae, Mădălin Căzănaru.  

 
* 
 

26 mai 2019, duminică, ziua alegerilor euro- 
parlamentare, 5. 08, cer senin, 14 grade, vânt de 10 
km/ h.  
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Am republicitat Fragmentarium (vol. 3). Carte 
publicată în 2014. Apreciată de Florin Nae, Mariana 
Pană, Gheorghe Velea, Pr. Florin Anghel, Ionela 
Elena Safterie, Gianina Florentina Crăciun, Daniel 
Țîncu.  

 
Amos, cap. 2, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/26

/amos-cap-2-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Florin Nae, Cosmin Olinici, Ma- 

riana Pană, Ionela Elena Safterie, Pr. Sandu Cristian 
Celeapcă, Iulian Liță, Liliana Alina Frunzulică, 
Mioara Manoilă.  

 
6. 11: Pentru Valentin Gabriel la ziua de 

naștere: La mulți ani, Valentin, și multă sănătate și 
bucurie! Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce 
facei! 

Valentin Gabriel a apreciat în mod deosebit 
urarea mea.  

Valentin Gabriel: Mulțumesc frumos! 
 
6. 16: Pentru Prof. Cătălin Crîmu la ziua de 

naștere: La mulți ani, Domnule Cătălin, multă să- 
nătate și bucurie, delicatețe și dăruire, putere de 
muncă și onestitate! Dumnezeu să vă întărească în 
tot lucrul cel bun! 

 
Dumnezeiasca Liturghie, 26 mai 2019. Apre- 

ciată de Florin Nae, Psa. Maria Rusu.  
 
Vecernia, 26 mai 2019. Apreciată de Pr. Florin 

Anghel, Gina Amza, Pr. Emil Nuță.  
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* 
 

7. 03, 17 grade, soare, zi de luni, 27 mai 2019, 
vânt de 6 km/ h.  

 
Am republicitat predica din 2016 la Duminica 

a 5-a după Paști. Apreciată de Geanina Florentina 
Crăciun, Florin Nae.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [45]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/27

/marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-
neludicul-45/.  

 
Apreciat de Geanina Florentina Crăciun, Flo- 

rin Nae, Gina Amza, Mariana Pană. 
 
Dumnezeiasca Liturghie, 27 mai 2019.  
 
9. 13: Cartea Sfântului Profet Osie:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/27

/cartea-sfantului-profet-osie/. A 175-a carte TPA la 
nivel online.  

 
Pagina sursă a cărții:  
https://archive.org/details/CarteaSfantuluiPr

ofetOsie.  
 
A fost apreciată de Pr. Florin Anghel, Florin 

Nae, Pr. Elgad Barbu, Geanina Florentina Crăciun, 
Iulian Liță, Gina Amza, Mariana Pană. 
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* 
 

8. 16, 28 mai 2019, zi de marți, 17 grade, soare 
și nori, vânt de 16 km/ h.  

 
Am republicitat predica la Cincizecime din 

2015. Apreciată de Ionela Elena Safterie, Florin Nae, 
Geanina Florentina Crăciun, Gina Amza, Gheorghe 
Velea, Pr. Mircea Dașa.   

 
Amos, cap. 3, cf. LXX:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/28
/amos-cap-3-cf-lxx/.  

 
Dumnezeiasca Liturghie, 28 mai 2019. Apre- 

ciată de Mircea Dașa și de Pr. Emil Nuță.  
 
Vecernia, 28 mai 2019.  
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